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Intermón Oxfam som persones que creiem en la justícia i la solidaritat i treballem per 
canviar aquest món. Per a això, cooperem en projectes de desenvolupament, treballem 
en acció humanitària, fomentem el comerç just i promovem campanyes de sensibilització 
i mobilització social, sumant el nostre esforç al de les altres 12 ONG d’Oxfam 
Internacional per aconseguir més eficàcia en la nostra tasca.

Som persones disposades a lluitar contra les causes de la pobresa i de les injustícies, 
i no simplement contra les seves conseqüències. Gent com tu. Gent IO.

Junts combatem la pobresa i la injustícia.

Foto de portada i contraportada: 
Isidonie Nahimana conrea mongetes a la terra que va recuperar després de viure sis anys en un camp de desplaçats.   
© Pablo Tosco / IO   

Copyrights de les fotografies retallades i de mida petita: © Esther Mira / IO, Fernando Contreras / IO, 
Lourdes Vergés / IO, Ñeque / IO, Pablo Tosco / IO, Sonia Goicoechea / IO, Tomàs Abella / IO i Xavier Masllorens / IO. 

SUMARI 

La nostra terra no és fèrtil i les mongetes no produeixen gaire, però ara, amb les 
noves tècniques de conreu que he après, puc veure el meu futur. Si aconsegueixo 
una bona collita, menjarem i viurem bé”,  afirma Isidonie Nahimana, una campero-

la que va tornar a la seva llar el 2005, després de la guerra civil que va patir Burundi. 
Treballem a Burundi des del 1998 per proporcionar mitjans de vida sostenibles a la població més vulnerable. A partir del 2006, després de 
més de 10 anys de conflicte, també centrem la nostra tasca a donar suport al desenvolupament de les famílies de repatriats perquè puguin 
tirar endavant per elles mateixes.
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Benvolguts amics i amigues, 

El maig de 2007 va culminar, en el nostre 
Pla Estratègic 2007-2017, el procés de 
reflexió que vam portar a terme durant 
l’exercici passat, coincidint amb la ce-
lebració del 50è aniversari. Vam invertir 
temps a avaluar rigorosament els objectius 
aconseguits fins ara i a planificar les nos-
tres orientacions estratègiques dels prò-
xims anys, perquè és essencial saber que 
utilitzem els nostres mitjans de la millor 
manera possible per arribar a l’ambiciosa 
meta que ens hem proposat: aconseguir 
que totes les persones, sigui quin sigui el 
seu origen i condició i a qualsevol lloc del 
món, puguin exercir plenament tots els 
seus drets.

Un propòsit d’aquesta envergadura no pot 
quedar només sobre el paper. Les nos-
tres accions han de contribuir, dia a dia, 

a dotar les persones amb les quals tre-
ballem de mitjans materials i condicions 
per exercir aquests drets. Cal subministrar 
aigua als qui no en tenen, proveir d’escola 
i mestres allà on falta educació, facilitar 
crèdit o formació allà on s’han de millorar 
sistemes productius, oferir ajuda immedi-
ata als que pateixen una catàstrofe, refor-
çar les organitzacions de dones..., però 
també hem d’assegurar-nos que aquesta 
tasca està alineada amb l’esforç compar-
tit amb centenars d’altres organitzacions 
que al Sud i al Nord treballem en grans 
aliances per exigir, als qui tenen aquesta 
responsabilitat, que garanteixin els drets 
de les poblacions que pateixen la pobresa 
i la precarietat.

Amb aquest objectiu hem redactat aquest 
nou Pla Estratègic, per orientar de la ma-
nera més eficaç i eficient tots els progra-
mes de desenvolupament, acció humani-
tària, comerç just, i sensibilització i mo-
bilització social que portem a terme, i els 
que emprendrem en els deu anys vinents. 
Però també ens hem imposat, a través 
d’aquest pla, tres àmbits de millora molt 

importants: volem potenciar la comunica-
ció amb la societat, i especialment amb 
els nostres col·laboradors, aquests milers 
de persones compromeses i cada dia 
més actives –la gent IO– que constitu-
eixen la nostra autèntica essència; volem 
refermar la transparència i rendició de 
comptes, perquè ens ho exigeix el nostre 
compromís amb aquests col·laboradors 
i l’alt grau de confiança social de la qual 
gaudim i que no podem defraudar; i volem 
impulsar la millora dels nostres proces-
sos de gestió, per servir millor la missió 
que ens orienta i ens anima.

Si comunicar millor una gestió transparent 
i eficaç sempre és important, encara ho 

és més en un moment de creixent es-
crutini públic del sector de les ONG. Per 
aquest motiu, per a nosaltres no n’hi ha 
prou d’explicar el que fem; volem poten-
ciar les vies de participació, des de les 
assemblees i jornades de portes obertes 
per als col·laboradors fins al voluntariat.

Per això, aquesta memòria que tens a les 
mans no és només un recompte del que 
s’ha fet en un any, és el primer pas del que 
farem plegats: construir un futur millor. 
Gràcies a tots els que ho feu possible!

Ariane Arpa 
Directora general d’Intermón Oxfam 

Els que són 
responsables 
han de garantir 
els drets de totes 
les persones

Refermem la 
transparència 
i la rendició de 
comptes

Un primer esglaó cap al futur
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Patronat 

President: Josep Miralles
Vicepresident: Carlos Losada
Secretari: Xavier Pérez Farguell
Tresorer: Jorge Rosell
Vocals: Bartomeu Amat, Ramón 
Casals, Esther Colmenarejo, Ma-
ría Luisa de la Puente, Lluís Ma-
griñà, Luis Marteles, Fernando 
Motas, José María Tomás, Oriol 
Tunyí i Yolanda Yustas.

Consell Assessor

Francisco Abad, Xavier Alegre, 
Jesús María Alemany, Emilio Ara-
gón, Inocencio Arias, Rafael Arias 
Salgado, Joaquín Barrero, Pere 
Borrás, José Ramón Busto, Adela 
Cortina, José Ángel Cuerda, Irene 
Cuesta, Rosa Cullell, Montserrat 
Domínguez, Ramón Forn, Julia 
González, Antonio Guillén, Antonio 
Gutiérrez, Judit Mascó, Fernando 
Masià, Federico Mayor Zaragoza, 
Lorenzo Milá, Nativel Preciado, 
Victoria Prego, José Juan Rome-
ro, Francisco José Ruiz, Carlos Mª 
Sancho, Luis de Sebastián, Eva 
Suárez i Marga Usano.

Consell de Direcció

Ariane Arpa, directora general 
Anna Sentís, adjunta a la 
directora general 
Marta Arias, directora de 
Campanyes i Estudis 
Santi Bolíbar, director Territorial 
Fran Equiza, director de 
Cooperació Internacional
Pilar Porta, directora de 
Comunicació i Màrqueting
Laura Sáenz, directora de 
Recursos Humans 
i Gestió Interna 
Rafael Sanchís, director 
de Comerç Just.

PERSONAL CONTRACTAT 
A ESPANYA
PERSONAL CONTRACTAT 
A PAÏSOS DEL SUD
VOLUNTARIAT

L’EQUIP 
D’INTERMÓN OXFAM
JUNY 2007

11%
71%

18%
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Intermón Oxfam som persones que...

A Intermón Oxfam he trobat un grup 
de persones que, com jo, creuen que és 

possible convertir aquest món en un lloc més just i 
habitable, i que a més a més treballa amb convicció 
per aconseguir-ho. Siguin quines siguin les teves 
inquietuds, pots trobar un petit espai a l’equip.”
Lucas Pérez, col·laborador actiu de campanyes

Cada cop més... 258.222 socis i donants. 
121.128 col·laboradors de les nostres 
campanyes. 58.708 alumnes que han 
participat en les nostres propostes educatives. 
63. 677 persones que han comprat els nostres 
llibres. 257.362 consumidors de comerç just a 
les nostres botigues. 1.551 voluntaris que, de 
manera estable, formen l’equip al costat de 
643 persones contractades (393 a Espanya i 
250 a països del Sud). Més de 3.500 voluntaris 
contribueixen a organitzar Un Dia per a 
l’Esperança i altres activitats públiques. 368 
organitzacions locals del Sud amb les quals 
treballem. 104 organitzacions de comerç just 
a les quals comprem productes ...contribuïm 
a construir un món més just i sense pobresa
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...lluitem amb i per a les poblacions  desafavorides, i...

L’Stan arrasa Guatemala

4 d’octubre de 2005. L’huracà Stan assola les regions 
més pobres de Guatemala i provoca 1.500 morts, 3,5 
milions de persones afectades i 720.000 hectàrees 
de terreny erosionades. Els danys perjudiquen un 
terç del país. Engeguem la nostra acció humanitària 
segons el pla de contingència elaborat mesos abans. 
La resposta és ràpida –estem presents al país des del 
1987– i atenem més de 4.500 famílies distribuint ali-
ments, aigua potable, medecines i articles de primera 
necessitat. És la primera fase de l’emergència.

Després de les setmanes més crítiques, comença 
la fase de rehabilitació per recuperar els mitjans de 
vida agrícoles i pecuaris de gairebé 700 famílies. Re-
visem el pla de contingència i impulsem projectes de 
prevenció i gestió de riscos per mitigar els efectes de 
futures catàstrofes naturals. El nostre principal repte, 
ara, és crear condicions segures per a la població, ja 
que el 90% viu en terrenys desforestats, desprotegits 
contra les allaus. 
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...lluitem amb i per a les poblacions  desafavorides, i...

Per a nosaltres, l’acció humanitària implica assistència, però també denúncia i inci-
dència política, donant a conèixer la situació i exigint a la comunitat internacional 
que compleixi les seves responsabilitats i garanteixi els drets de les dones i els homes 
afectats per crisis humanitàries. A Espanya, treballem per millorar la qualitat de l’ajuda 
humanitària proporcionada pel Govern espanyol i per maximitzar el seu impacte posi-
tiu sobre les poblacions més vulnerables. Avui el Govern compta amb una Estratègia 
d’Acció Humanitària en línia amb els estàndards internacionals, que inclou diverses de 
les nostres recomanacions; i el nostre país ha fet importants contribucions econòmi-
ques a iniciatives com el Fons Central d’Emergències de les Nacions Unides, accions 
que Intermón Oxfam i altres organitzacions reclamàvem.  

Durant l’últim exercici, hem participat en emergències provocades per desastres na-
turals i conflictes bèl·lics: sequera a la banya d’Àfrica, terratrèmol al Pakistan, inun-
dacions a Etiòpia i Indonèsia i guerra al Líban, entre altres. Abans, durant i després, 
actuant de manera integral, és a dir, proporcionant assistència i reclamant 
drets i responsabilitats. 

Només responent a les crisis humanitàries 
des d’un enfocament de drets, podem oferir 

una atenció global als afectats, atenent les seves 
necessitats immediates però també assegurant els 
seus drets econòmics, polítics, socials i culturals.” 
Elena Sgobarti, responsable d’Acció Humanitària

Acció HumAnitàriA  | Perquè totes les persones 
tenen dret a una protecció i assistència suficients 
i adequades en situacions d’emergència, treballem 
en la prevenció, l’ajuda i la reconstrucció, i fem una 
tasca de denúncia i incidència política per reclamar 
aquests drets. La nostra actuació conjunta com a 
Oxfam Internacional ens permet una capacitat de 
resposta més gran.  
 

Més de quatre anys de conflicte 
a la regió de Darfur (Sudan) 
han deteriorat la situació de la 
població. Prop de 2,5 milions 
de sudanesos han hagut de 
desplaçar-se i més de 230.000 
han cercat refugi a l’est del Txad. 
A això s’hi sumen la violència i les 
tensions internes també d’aquest 
país, que en l’últim any i mig han 
provocat que 180.000 txadians 
hagin hagut d’abandonar la seva 
llar. La situació d’inseguretat 
persistent va provocar que, el 
juny del 2007, des d’Oxfam 
Internacional, suspenguéssim 
les nostres activitats al camp 
de refugiats de Gereida, a 
Darfur, encara que continuem 
proporcionant aigua potable, 
articles de primera necessitat 
i instal·lacions sanitàries a 
400.000 afectats per la crisi en 
altres camps. També continuem 
reclamant a la comunitat 
internacional i als governs 
implicats que aturin la violència 

i garanteixin l’adequada 
assistència i protecció de la 

població desplaçada a 
Darfur i dels refugiats 
sudanesos al Txad.  

DArfur,  
un conflicte 
crònic  

moçAmbic sota la pluja
Les inundacions del febrer del 2007 van afectar 163.000 persones i van deixar 
en situació de risc 285.000 a les regions centrals de Moçambic. 80.000 
hectàrees de terra van quedar destruïdes i els agricultors van perdre la seva 
collita. Cases, escoles i centres de salut van resultar danyats. La nostra 
actuació es va centrar en les províncies de Sofala i Manica, i va consistir a 
distribuir aigua potable i 2.400 kits de material higiènic, a més de construir 
instal·lacions sanitàries per prevenir malalties com la malària i el còlera. Vam 
atendre gairebé 6.000 famílies. Ara continuem treballant perquè el Govern 
de Moçambic proporcioni serveis bàsics adequats a les famílies que s’hi 
han tornat a establir, i perquè s’elaborin plans de reducció de riscos que 
minimitzin els efectes de futures catàstrofes.
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...com a part d’un ampli moviment  global...

Octubre del 2006: l’Assemblea General de les 
Nacions Unides aprova una resolució que obre 
la porta a un tractat internacional que reguli 
el comerç d’armes convencionals. Una àmplia 
majoria de països, 139 de 164, donen llum verda 
a un futur tractat que podria estar aprovat a 
finals del 2008. Es tracta d’una decisió històrica. 
Després de tres anys d’intensa campanya al costat 
d’Amnistia Internacional i de la Xarxa Internacional 
contra les Armes Lleugeres (IANSA), i amb el 
suport de més d’un milió de persones de tot 
el món, per fi estem a prop d’aconseguir una 
regulació a escala mundial. 

I a Espanya, durant tot el 2007, hem demanat als 
grups parlamentaris que aprovin una llei que reguli 
les exportacions d’armes. Per primera vegada, es 
disposarà d’una norma que evitarà que països que 
violen drets humans rebin armes espanyoles. En 
l’última sessió del 2007, el Senat va donar llum 
verda a aquesta llei, un gran pas endavant per 
evitar el cost humà de les transferències d’armes. 
Després de més de deu anys de campanya, 
les quatre organitzacions que hem reclamat 
més i millor informació, i més control (Amnistia 
Internacional, Fundació per la Pau, Greenpeace i 
Intermón Oxfam) hem acollit amb gran satisfacció 
l’aprovació d’aquesta llei. 

Històrica victòria de la campanya ‘Armes sota control’
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...com a part d’un ampli moviment  global...

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I MOBILITZACIÓ SOCIAL 
Perseguim canvis que afecten la vida de milions de 
persones a tot el món. Per això, fomentem una cultura 
de la solidaritat des de diferents àmbits: propostes 
educatives, publicació d’informes, pressió política i 
participació en mobilitzacions ciutadanes de caràcter 
internacional, que incideixen en les causes dels 
problemes i exigeixen solucions. 

DUES BONES 
NOTÍCIES

Novartis: Gran victòria 
per a la salut de milions 
de persones
La farmacèutica Novartis va 
portar el Govern indi als tribunals 
per obligar-lo a canviar la seva 
llei sobre patents. Això hauria 
amenaçat la capacitat de l’Índia 
de produir medicaments genèrics 
a preus assequibles per als 
països en desenvolupament. 
Mobilitzacions a diversos països, 
més de 500.000 signatures 
recollides a tot el món… Intermón 
Oxfam i Metges sense Fronteres 
a Espanya vam llançar diferents 
iniciatives per denunciar aquesta 
situació. Vam aconseguir el suport 
d’institucions com el Congrés dels 
Diputats i la declaració pública 
dels Parlaments de vuit comunitats 
autònomes. La resolució va ser 
positiva: el Tribunal Suprem 
de l’Índia va rebutjar la petició 
presentada per la farmacèutica. 
I el més important: Novartis va 
anunciar que no apel·laria la 
decisió del Tribunal. 

Starbucks: Etiòpia 
guanya el pols a la 
multinacional del cafè 
La pressió exercida sobre 
Starbucks pels agricultors 
etíops i per les més de 93.000 
signatures recollides a tot el món 
(10.000 a Espanya) va donar els 
seus fruits: la multinacional i el 
Govern etíop van acabar signant 
un acord on es reconeix el dret 
del país africà a controlar l’ús de 
les seves especialitats de cafè. 
Els 15 milions d’etíops que 
depenen d’aquest producte 
aconseguiran un percentatge més 
just del benefici per les seves 
marques de prestigi mundial.

Si visquéssim en un país on aconseguir una  
arma fos tan fàcil com comprar una bossa  

de patates fregides, o on adquirir un medicament es-
sencial no estigués a l’abast de les nostres butxaques, 
sentiríem la necessitat de canviar aquestes situacions. 
Seria tan ambiciós, com sensat i possible.”  
Ricardo Magán, responsable de l’Àrea de Mobilització Social

NICaragUa prESENTa lES SEvES DEmaNDES a l’FmI
La campanya per flexibilitzar les condicions del Fons Monetari Internacional (FMI) al 
Govern de Nicaragua ha anat donant els seus fruits. L’FMI va respondre públicament 
a les més de 20.000 signatures i va convidar la Coordinadora Civil de Nicaragua (una 
xarxa de 500 organitzacions) a entrevistar-se amb la de-
legació que negociarà el pròxim programa amb el Govern 
nicaragüenc. De moment, Nicaragua ha aconseguit aug-
mentar la despesa en educació: les escoles públiques 
són, a partir d’aquest curs, completament gratuïtes.

BUrkINa FaSO: l’EDUCaCIó 
graTUïTa éS UNa rEalITaT
Una coalició nacional formada per 160 organitzacions 
(sindicats, associacions de pares...) ha aconseguit que 
el Govern de Burkina Faso, l’últim país en el rànquing 
educatiu mundial segons l’ONU, aprovi una nova llei que 
reconeix l’educació obligatòria i gratuïta. Amb accions de 
campanya com reunions amb diputats, fòrums, tallers, 
anuncis a la ràdio i la TV, la coalició va aconseguir els 
canvis polítics necessaris per assegurar una educació gratuïta i de qualitat. 

Ja TENIm llEI DE DEUTE 
Després d’un any de tràmit parlamentari i amb un ampli consens entre els partits 
polítics, a finals del 2006 es va aprovar la Llei de deute, un text llargament reclamat 
per les organitzacions socials. La llei permetrà fer un detallat seguiment de l’actuació 
del Govern, encara que no recull un com-
promís ferm de cancel·lació de deute als 
països empobrits. 
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...amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i  la pobresa, i...

Cafè, l’estrella del comerç just 
25 milions de famílies depenen del conreu del ca-
fè. El baix preu pagat després de la crisi de 1999 i 
2000 va deixar els productors sense recursos i en 
una situació molt vulnerable. A través del comerç 
just els proporcionem un preu correcte pel seu 
treball, i els assegurem un mitjà de vida sosteni-
ble. A Kagera (Tanzània), els caficultors han dut 
a terme projectes mediambientals, han construït 
escoles i canalitzacions d’aigua, i han invertit en 
agricultura ecològica. 
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...amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i  la pobresa, i...

A l’Àfrica, hem avançat fins a assolir el 25% de les adquisicions, perquè el nostre com-
promís és donar suport als grups productors més vulnerables. El comerç tradicional 
intensifica, generalment, les diferències entre els països pobres i rics. Exercir un con-
sum responsable, en canvi, contribueix a millorar la vida de les famílies dels països del 
Sud, ja que adquirir productes de comerç just, amb una qualitat excel·lent i un preu 
raonable, repercuteix directament en la reducció de la pobresa i el desenvolupament 
sostenible dels productors, que així poden cobrir les seves necessitats i viure digna-
ment del seu treball.

Durant l’últim exercici, vam facturar 7,4 milions d’euros, un 9% més que el 2005-2006, 
gràcies als més de 250.000 consumidors que, com tu, s’han sumat al comerç just i 
estan disposats a comprar conscientment per afavorir l’aplicació dels drets laborals, 
la igualtat entre homes i dones, i el respecte al medi ambient, i per evitar l’explotació 
infantil i els sous de misèria dels treballadors dels països del Sud, que els condemnen 
a viure encadenats a la pobresa.  

Aquest també és el nostre objectiu. Per això impul-
sem 104 grups productors de l’Àfrica, Amèrica 
Llatina i Àsia, oferint-los les eines i l’assistència 
tècnica necessàries perquè s’incorporin al 
mercat internacional amb unes condicions 
més favorables. A més a més, aquest any 
hem inaugurat 5 noves botigues, que sumen 
un total de 45, i continuem ampliant la distri-
bució de productes a altres comerços, super-
mercats i grans superfícies. L’obertura de nous 
establiments sensibilitza i apropa el comerç 
just a la ciutadania. 

“El comerç just ha canviat les nostres 
vides. Els que compren els nostres 

instruments musicals ens ajuden a difondre 
la nostra cultura i tradició, i a poder estudiar 
i tenir una vida millor.”  
Pablo Quilla, artesà del grup productor Minka, del Perú

COMERÇ JUST | El 1994 vam començar a impulsar el 
comerç just donant suport a comunitats de l’Àfrica, 
Amèrica Llatina i Àsia, mitjançant la venda dels seus 
productes. Des d’aleshores, més de 250.000 persones 
s’han sumat a aquesta opció de compra, i això ha 
permès un increment d’un 9% en les vendes de l’últim 
exercici. Això ha fet possible ampliar el nombre de 
grups productors amb què treballem.  

Aconseguir mercats estables 
és el principal objectiu de la 
cooperativa Mango, situada a les 
proximitats de Nairobi (Kenya). 
La seva activitat va començar 
a partir de la unió de tallistes 
de fusta, i beneficia 17.000 
persones a través d’11 grups 
productors, integrats per 2.200 
artesans. Un d’ells, Justus 
Mutanga Ngundo (en la foto), ho 
té clar. El comerç just ha canviat 
la seva vida. “Vaig començar a 
tallar figures quan vaig acabar 
l’escola i, ara, amb les comandes 
que venc, puc mantenir la meva 
família”. Els treballadors de 
Mango s’han especialitzat en 
l’elaboració d’articles de fusta, 
figures d’esteatita (mineral suau 
i tou) i cistelleria, i elaboren, 
principalment, peces d’escriptori, 
encens i espelmes. 

No solament adquirim les seves 
artesanies per a les nostres 
botigues, sinó que contribuïm 
a augmentar els seus circuits 
comercials per ampliar les 
possibilitats de venda. A més a 
més, orientem tant el disseny 
dels productes com l’ús de 
noves tècniques que combinin 
materials perquè siguin més 
atractius i els incorporin al seu 
catàleg. Amb el comerç just, 
els membres de Mango poden 
assegurar l’estabilitat dels seus 
ingressos i desenvolupar unes 
estructures socials bàsiques a les 
seves comunitats. 

DES DE KEnya 
a la llar
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...per aconseguir que tots els éssers humans  puguin exercir plenament els seus drets i...

Samira Ahanach, 
cosidora de Tetuan 
Samira Ahanach és una beneficiària 
del nostre programa Drets de les do-
nes. Aquesta cosidora de Tetuan ha 
rebut formació per aprendre a llegir i 
escriure, i per defensar les seves rei-
vindicacions a l’empresa on treballa. 
Ara Samira ja pot calcular les mides 
per a les peces de roba que cosirà i 
agafar apunts sobre drets laborals.
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...per aconseguir que tots els éssers humans  puguin exercir plenament els seus drets i...

Davant el repte de millorar la capacitat de les poblacions vulnerables per accedir a 
mitjans de vida sostenibles, dediquem 35 dels nostres 80 programes a aquest objectiu, 
els quals beneficien més de 100.000 famílies. L’enfocament de programa implica el 
disseny conjunt d’estratègies amb les organitzacions locals que coordinen diversos 
projectes relacionats amb un tema o sector amb impacte local, i vinculat amb la in-
cidència política a escala regional o nacional –com polítiques agràries, drets laborals 
o cafè… Aquesta articulació és complexa i avancem a poc a poc, reforçant, a més a 
més, els equips als països. 

Reduir la inseguretat alimentària a Mauritània, Burkina Faso, el Txad, sud del Su-
dan, Etiòpia i Moçambic ha estat un altre dels principals reptes de l’exercici 2006-
2007. El nostre objectiu, en aquest sentit, és que les persones millorin la disponibilitat 
d’aliments i que hi puguin accedir de manera estable.

La importància de les dones en el desenvolupament ha estat el tema clau 
que hem volgut transmetre a la societat. El programa Drets de les dones, 
que implementem al Marroc des del 2001, n’és un bon exemple. Té com a 
objectiu no solament contribuir a la millora de les condicions econòmiques, 
jurídiques i socials de les dones marroquines, sinó també recuperar 
la seva autoestima i el seu paper com a generadores de transforma-
cions socials. 

En aquest programa, hi hem implicat 10 organitzacions locals i portem a 
terme 11 projectes a diferents províncies del nord i oest del país, on impartim 
cursos d’alfabetització i impulsem la integració social i econòmica i la parti-
cipació política, així com canvis en la mentalitat de la població en 
aspectes com el Codi de família (mudawana), que malgrat haver 
estat reformulat encara no és efectiu, i continua relegant la dona 
a un pla secundari.

Al Marroc cada cop hi ha més dones 
militants, disposades a lluitar, 

preparades per denunciar els abusos i defensar 
els seus drets i, a poc a poc, amb el treball, el 
nostre paper està canviant.”  
Najia Cordou, treballadora tèxtil

DESENVOLUPAMENT | Estem contribuint a més canvis, 
socials, polítics i econòmics, més sostenibles i per 
a més gent. Amb aquesta finalitat, impulsem 492 
projectes de desenvolupament a l’Àfrica, Amèrica 
Llatina i Àsia, molts d’ells articulats en programes per 
aconseguir més impacte, tant en polítiques com en 
pràctiques, idees i creences.

A l’Índia, més de 350 milions 
de persones viuen sota el llindar 
de la pobresa, una situació 
que afecta especialment dones 
i nens, sobretot als barris 
perifèrics de les ciutats. La 
nostra activitat es porta a 
terme en una d’elles, Pune, on 
treballem amb una organització 
local per atendre la salut 
reproductiva, fer prevenció i 
tractar malalties de transmissió 
sexual, així com millorar la 
nutrició infantil i reduir la 
violència domèstica.

El treball compta amb 
la implicació activa de 
les dones que integren 
cada comunitat, que es 
converteixen en un autèntic 

motor de canvi. Beneficiem 
30.000 persones i hem 
aconseguit incidir en la política 
de salut maternoinfantil del país 

amb l’impacte que aquesta 
tindrà sobre 90 

milions de pobres 
urbans.

ATENció 
MATErNOiNfANTiL 
a Pune (l’Índia)
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...perquè totes les persones puguin gaudir   d’una vida digna.

LA NOSTRA VISIÓ     
Volem construir un món 
en el qual economia 
i desenvolupament, i 
recursos i oportunitats 
permetin tenir una vida 
digna amb perspectives de 
futur. On homes i dones 
es puguin desenvolupar 
com a individus i com a 
membres actius de les 
seves comunitats. Guiat 
per valors solidaris, on 
existeixi una societat de 
respecte i sense violència. 

Creiem en la justícia, que entenem 
com el reconeixement i la creació, a 
escala universal, de les condicions 
que permetin a totes les persones 
el ple exercici de tots i cada un dels 
drets humans. Justícia és la posada 
en valor de l’individu –de cada ésser 
humà i les seves capacitats– en un 
marc d’equitat col·lectiva.

JUSTÍCIA DIGNITAT HUMANA

Defensem la dignitat humana com 
un valor inherent a totes i cadascuna 
de les persones, que els confereix el 
dret inalienable de viure en llibertat i 
en unes condicions adequades per 
desenvolupar-se, com a individus i 
membres de la seva comunitat, en 
totes les dimensions de l’ésser humà.
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...perquè totes les persones puguin gaudir   d’una vida digna.

SOLIDARITAT

Creiem en la solidaritat que fa que  
ens sentim responsables de la  
situació dels nostres semblants  
–especialment dels més vulnerables 
i desafavorits– i que ens impulsa a 
actuar, i a moure d’altres a l’acció, per 
posar fi a les situacions d’injustícia.

COHERÈNCIA

Finalment, i com a conseqüència 
de l’anterior, cerquem la coherència 
perquè la nostra capacitat per canviar 
la vida de les persones que pateixen 
serà més gran si les nostres accions 
i declaracions s’ajusten a les nostres 
conviccions. Aspirem a creure en el 
que fem, a fer el que diem i a dir el 
que creiem, tant dins com fora de la 
nostra organització.

COMPROMÍS

Declarem el nostre compromís amb 
les persones i la causa de la justícia, 
perquè tenim la convicció que la 
continuïtat i la força de les nostres 
accions transformadores és el resultat 
de la responsabilitat que assumim 
i de la profunditat de les nostres 
conviccions.

© Esther Mira / io



Més a prop teu

Un Dia per a
l’esperança

La celebració d’Un Dia per a l’Esperança 
va arribar a la XIII edició centrat en els 
drets de les dones, i partint de l’exemple 
de les dominicanes. Més de 245.000 
persones de 47 ciutats d’Espanya i 
Andorra van participar en la nostra festa 
anual de la solidaritat. L’esdeveniment, 
portat a terme gràcies a la col·laboració 
de 3.500 voluntaris i voluntàries, va 
aconseguir més de 17.000 signatures 
per reclamar el compliment del 0,7% 
dedicat a la ajuda oficial al desenvolu-
pament, per part de totes les adminis-
tracions. Al mateix temps, més de 2.000 
homes i dones, entre ells l’escriptor José 
Saramago, el director de cinema Pedro 
Almodóvar i la cantant Beth, es van su-
mar a la iniciativa electrònica 1 cara per 
1 cara, per finançar un projecte de gè-
nere a la República Dominicana. 

Cinema: Festival aCtUa 

Promovem el cinema compromès a tra-
vés del Festival Internacional de Curtme-
tratges Actua, que, el juny de 2007, va 
celebrar la segona edició amb la parti-
cipació de més de 150 candidatures de 
30 països. Les propostes es van projec-
tar a nou ciutats espanyoles i dues d’ale-
manyes (Berlín i Rostock), coincidint 
amb la Cimera del G-8 a Alemanya. La 
presència internacional es va completar 
amb projeccions de les cinc cintes gua-
nyadores al Perú i Etiòpia. Nombrosos 
països, entre ells Bolívia, Burkina Faso i 
els Països Baixos, han mostrat interès 
en la projecció de futures 
edicions. L’eix temàtic va 
ser la problemàtica de la 
fam al món, el primer dels 
vuit Objectius de Desenvo-
lupament del Mil·lenni. 

noves teCnologies 

Al març vam llançar el videojoc per a mò-
bils Refugee, per sensibilitzar sobre les 
crisis oblidades del món. Els fons recap-
tats a partir de les 3.220 descàrregues 
s’han destinat als nostres programes 
d’acció humanitària al Txad. Durant el 
període 2006-2007, més de 1.600.000 

persones han visitat la nostra 
web, des de la qual impulsem 
continguts, permanentment 
actualitzats, sobre les nos-
tres activitats. A més a més, 
2.188 han utilitzat la nostra 
botiga electrònica per ad-
quirir algun producte de 
comerç just. 

novetats eDitorials 

El novembre de 2006, vam pre-
sentar juntament amb Icaria 
Editorial una nova col-
lecció de narrativa, 
Nadhari,  que va 
néixer amb el desig 
d’aproximar-se a la re-
alitat per comprendre 
i compartir la diversitat 
cultural del món des d’altres 
mirades. També vam apostar 
per la creació del Club del Lli-
bre, que, amb un pack de nove-
tats, ofertes i promocions especials, 
facilita continuar estant al dia a través de 
la lectura. 246 persones ja en formen 
part. Paral·lelament, durant aquest exer-
cici, vam publicar 43 nous títols.



Fites mUsiCals 

La música ens va acompanyar al llarg de 
tot el 2006-2007. Artistes com Dover, 
Shuarma i Miguel Bosé van sortir de gira 
amb la campanya Comerç amb justícia, 
a la qual també va dedicar els seus con-
certs La Oreja de Van Gogh, que ens va 
donar els beneficis del seu merchandi-
sing per a un projecte d’Hondures. Igual-
ment, Shuarma ens va regalar la cançó 
J’habite à l’Eden, enregistrada juntament 
amb el grup de música Yeleen, a Burkina 
Faso, per finançar projectes en aquest 
país africà. 

La cadena musical 40 Principales, per la 
seva banda, amb la qual vam celebrar el 
seu 40 aniversari el desembre de 2006, 
ens va entregar 682.880 euros pels drets 
del DVD del seu concert commemoratiu 
i de la recaptació de les votacions per 
SMS dels premis Principales del Año. 
També vam participar en festivals mu-
sicals que van apostar per la solidaritat, 
com el de Benicàssim, amb el qual vam 
col·laborar per cinquè any consecutiu. 

Vivim en una societat cada cop més 
complexa i global, on els canvis es pro-
dueixen a una velocitat vertiginosa i on, 
cada cop més, és necessària una visió 
global, capaç de gestionar la complexi-
tat i interpretar la interdependència dels 
fenòmens. La globalització econòmica, 
l’homogeneïtzació cultural, l’avanç tec-
nològic i científic, els riscos mediam-
bientals... no són fenòmens neutres, 
tenen conseqüències socials, polítiques 
i econòmiques, tant a escala mundial 
com local, i plantegen noves necessi-
tats i dilemes que hem de resoldre. 

L’educació ha de fer front a aquests rep-
tes oferint tant eines per a la compren-
sió dels problemes com instruments 
per a la recerca creativa de solucions. 
Des d’Intermón Oxfam, creiem que això 
només és possible a partir d’una nova 
concepció de la ciutadania que trans-
cendeixi la perspectiva cívica i plante-
gi els drets i les responsabilitats en un 

marc global i col·lectiu. La Ciutadania 
global és un corrent que impulsa un nou 
model de ciutadania basat en la plena 
consciència de la dignitat inherent en 
tots els éssers humans, en la pertinen-
ça a una comunitat local i global i en 
el compromís actiu per a la consecució 
d’un món més equitatiu i sostenible. 

Durant aquest exercici, 3.225 centres 
i 9.500 alumnes van participar en les 
nostres activitats a través de la pro-
posta pedagògica Connectant mons 
–que permet la interacció entre estu-
diants de diferents països–, accions de 
mobilització i tallers. L’actualitat es va 
abordar des de la nostra guia didàcti-
ca Global Express, amb temes com el 
turisme responsable o la dependència 
del petroli, i a l’abril vam formar part 
de la cadena més llarga de la histò-
ria per exigir el dret a l’educació, en 
el marc de la Campanya Mundial per 
l’Educació.

© Pablo Tosco / IO

per Una CiUtaDania gloBal
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Mirant cap 
al futur

El principal problema és que milions de persones continuen sen-
se veure reconeguts els seus drets fonamentals –el dret a uns 
mitjans de vida sostenibles; a serveis tan bàsics com l’educació 
o la sanitat; a la seguretat i a la pròpia vida en situacions de con-
flicte o catàstrofe; a la igualtat real sigui quin sigui el sexe, la raça 
o les creences d’una persona– i, sobretot, que els que els han de 
garantir –governs i organitzacions internacionals– no assumeixen 
les seves responsabilitats.

Amb el Pla Estratègic d’Intermón Oxfam, aprovat pel nostre Pa-
tronat el maig de 2007, volem fer front als reptes que planteja 
aquest panorama a l’hora d’aconseguir la missió que ens guia: 
treballar amb i per a les poblacions desafavorides, com a part d’un 
gran moviment global, amb l’objectiu d’eradicar la injustícia i la po-
bresa, i perquè tots els éssers humans puguin exercir plenament 
els seus drets i gaudir d’una vida digna.

Encara que les anàlisis reconeixen que la pobresa extrema va retrocedir entre 
el 1990 i el 2005 als països on treballem, els membres d’Oxfam Internacional 
hem constatat un creixement de la desigualtat, i la incapacitat de les institucions 
internacionals de fer front i resoldre els grans problemes que presenta el món 
globalitzat: la pobresa, la inseguretat, el deteriorament del medi ambient i els reptes 
que plantegen malalties com la sida, o la malària, encara una de les primeres 
causes de mort als països en desenvolupament.

El pla marca les línies de treball i els resultats que volem acon-
seguir en els pròxims deu anys al voltant de cinc eixos: justícia 
econòmica; serveis socials bàsics; acció humanitària; drets de 
les dones; i ciutadania i governabilitat.

El nostre propòsit és aconseguir canvis efectius en la vida de les 
persones amb les quals treballem fent realitat que milions de per-
sones, al Nord i al Sud, s’impliquin en les accions que faran pos-
sible aquest canvi. 

Exigim justícia és el títol d’aquest pla amb el qual també volem 
que Intermón Oxfam sigui una organització més eficient, més 
pròxima a les persones que la formen i més transparent davant 
la societat. 
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Aquest ha estat un any de gran activitat 
i creixement però també d’atenta reflexió 

i de planificació concertada per unir estratègies 
amb l’objectiu que, sumant esforços coordinats, 
augmenti l’impacte del nostre treball conjunt per 
aconseguir canvis positius i duradors en la vida 
de les persones.” 
Jeremy Hobbs, director d’Oxfam Internacional

Presidenta d’honor: Mary Robinson, exalta comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans.
Assessor honorari: Amartya Sen, premi Nobel d’Economia el 1998.

Oxfam InternacIOnal, sumant esforços

Membres
Intermón Oxfam 
(Espanya, 1956)
Oxfam Alemanya (1995)
Oxfam Amèrica 
(Estats Units, 1970)
Oxfam Austràlia (1953)
Oxfam-en-Bèlgica (1963)
Oxfam Canadà (1963)
Oxfam França-Agir ici (2006)
Oxfam Gran Bretanya (1942)
Oxfam Hong Kong (1975)
Oxfam Irlanda (1998)
Oxfam Novib 
(Països Baixos, 1956)
Oxfam Nova Zelanda (1991)
Oxfam Quebec 
(Canadà, 1973)

Organitzacions associades
Oxfam Japó
Oxfam Trust (Índia)

Membres observadors
Fundación Rostros y Voces 
(Mèxic)
 

Oxfam Internacional és una confederació de 13 organitzacions 
independents –l’última a incorporar-se ha estat Oxfam França-Agir 
ici, el 2006–, a través de la qual actuem per combatre la pobresa i la 
injustícia al món sumant els nostres esforços individuals i col·lectius. 
Aquesta activitat conjunta, que creix any rere any, ens permet un 
impuls més gran en les nostres campanyes, com la de Comerç amb 
justícia, que va aconseguir 20 milions de signatures mitjançant l’acció 
Fes sentir la teva veu! (Big Noise) o la d’Armes sota control, en la qual 
persones de 170 països es van unir per demanar un tractat per regular 
el comerç d’armes. De la mateixa manera, treballar coordinadament 

en cooperació i acció humanitària significa que estem presents a més 
llocs donant respostes més ràpides i eficaces.

Incrementar els nostres èxits, incidir en polítiques internacionals i 
pressionar els governs perquè compleixin amb la seva responsabilitat en 
la lluita contra la pobresa és el nostre objectiu. Per a això comptem amb 
oficines a Brussel·les, Ginebra, Nova York i Washington, ciutats on es 
prenen les grans decisions que marquen el rumb del món i repercuteixen, 
en un grau més o menys elevat, en la vida de les persones.

© Fernando Moleres / IO



A l’Amèrica Llatina estem gestionant 8 projectes de desenvolupament
que beneficien diversos països en conjunt, així com 1 d’acció humanitària,
i a l’Àfrica, 9 de desenvolupament.

La reproducció del mapa correspon a la projecció de Peters. Mostra els
països en proporció a les seves dimensions relatives, segons àrees iguals.

TAILÀNDIA

INDONÈSIA

MÈXIC
CUBA

REP. DOMINICANA

NICARAGUA

COSTA RICA

EQUADOR

PERÚ

BOLÍVIA

HONDURES

COLÒMBIA

SÀHARA
OCCIDENTAL

BURKINA
FASO

GHANA

TXAD

SUDAN

UGANDA
KENYA

MOÇAMBIC

SUD-ÀFRICA

VIETNAM
FILIPINES

LAOSBANGLA DESH

NEPAL

SRI LANKA

XILE

MAURICI

ETIÒPIA

MARROC

MAURITÀNIA

NAMÍBIA

TANZÀNIA

PARAGUAI

BRASIL

ÍNDIA

PALESTINA

Núm. de projectes de DESENVOLUPAMENT

Núm. de projectes d’ACCIÓ HUMANITÀRIA

Núm. d’organitzacions de COMERÇ JUST

Incidència en polítiques i/o MOBILITZACIÓ SOCIAL

Zones afectades pel tsunami, amb actuació conjunta d’Oxfam Internacional

DESENVOLUPAMENT ACCIÓ HUMANITÀRIA COMERÇ JUST PAÏSOS

Àfrica 171 34 30 20

Amèrica 303 26 43 16

Àsia 18 12 31 12

TOTAL 492 72 104 48
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A l’Amèrica Llatina estem gestionant 8 projectes de desenvolupament
que beneficien diversos països en conjunt, així com 1 d’acció humanitària,
i a l’Àfrica, 9 de desenvolupament.

La reproducció del mapa correspon a la projecció de Peters. Mostra els
països en proporció a les seves dimensions relatives, segons àrees iguals.
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Núm. de projectes de DESENVOLUPAMENT

Núm. de projectes d’ACCIÓ HUMANITÀRIA

Núm. d’organitzacions de COMERÇ JUST

Incidència en polítiques i/o MOBILITZACIÓ SOCIAL

Zones afectades pel tsunami, amb actuació conjunta d’Oxfam Internacional

DESENVOLUPAMENT ACCIÓ HUMANITÀRIA COMERÇ JUST PAÏSOS

Àfrica 171 34 30 20

Amèrica 303 26 43 16

Àsia 18 12 31 12
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Indicadors socioeconòmics

Àfrica
AngolA	 12.263.596	 37,63	 4.500	 17,10		 45,80	 50	 184,44		 161
BurkinA FAso	 14.326.203	 49,21		 1.400	 70,60	 84,80	 51	 89,79	 174
Burundi	 8.390.505	 51,29	 700	 32,70	 61,93	 79	 61,93	 169
EtiòpiA	 76.511.887	 49,23	 1.000	 49,70	 64,90	 22	 91,92	 170
MArroc	 33.757.175	 71,22	 4.600	 34,30	 60,40	 80	 38,85	 123
MAuritàniA	 3.270.065	 53,51	 2.600	 40,50	 56,60	 56	 68,07	 153
MoçAMBic	 20.905.585	 40,9_	 1.500	 36,50	 67,30	 42	 109,93	 168
sudAn	 39.379.358	 49,11	 2.400	 28,20	 49,50	 69	 91,78	 141
tAnzàniA	 39.384.223	 50,71	 800	 50,59	 21,16	 73	 71,69	 162
togo	 5.701.579	 57,86	 1.700	 24,60	 53,10	 51	 59,12	 147
txAd	 9.885.661	 47,20	 1.500	 44,00	 60,70	 34	 102,07	 171

 Amèrica
BolíviA		 9.119.152	 66,19	 3.100	 6,90	 19,30	 85	 50,43	 115
BrAsil	 190.010.647	 72,24	 8.800	 11,60	 11,20	 89	 27,62	 69
colòMBiA	 44.379.598	 72,27	 8.600	 7,10	 7,30	 92	 20,13	 70
cuBA	 11.394.043	 77,08	 4.100	 0,20	 0,20	 91	 6,04	 50
EcuAdor	 13.755.680	 76,62	 4.500	 7,70	 10,30	 86	 22,10	 83
guAtEMAlA	 12.728.111	 69,69	 5.000	 24,60	 36,70	 95	 29,77	 118
HAití	 8.706.497	 57,03	 1.800	 45,20	 48,80	 71	 63,83	 154
HondurEs	 7.483.763	 69,35	 3.100	 20,20	 18,80	 90	 25,21	 117
nicArAguA	 5.675.356	 70,92	 3.100	 32,80	 32,20	 81	 27,14	 112
pArAguAi	 6.669.086	 75,34	 4.800	 5,10	 70,0	 83	 26,45	 91
pErú	 28.674.757	 70,14	 6.600	 6,50	 17,90	 81	 29,96	 82
r. doMinicAnA	 9.365.818	 73,07	 8.400	 13,20	 12,80	 93	 27,94	 94
xilE	 16.284.741	 76,96	 12.600	 4,20	 4,40	 95	 8,36	 38

Àsia
índiA	 1.129.866.154	 68,59	 3.800	 26,6	 52,20	 86	 34,61	 126
indonÈsiA	 234.693.997	 70,16	 3.900	 6,0	 13,20	 78	 32,14	 108
líBAn 	 3.925.502	 73,15	 5.900	 6,9	 17,80	 -	 23,39	 78
pAkistAn	 164.741.924	 63,75	 2.600	 37,0	 64,00	 90	 68,84	 134

EspAnYA  40.448.191 79,78 27.400 1,3 2,8 100 4,31 19

	 Població		 Esperança			 PIB		 Analfabetisme			 Analfabetisme			 Accés	a			 Taxa	de		 Índex	de
	 	 de	vida	en	néixer		 per	habitant		 homes			 dones			 aigua	potable		 mortalitat			 desenvolupa-
	 	 (en anys)  (en $ EUA)  (%)  (%)  (%)  infantil (‰) 	 	ment	humà1

Fonts: The World Factbook, Guía del Mundo 2007 i Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2006.
1 Indicador que mesura la mitjana del progrés (d’1 –el millor– a 175 –el pitjor–), basat en tres dimensions essencials del desenvolupament humà:
• Una vida llarga i saludable (índex d’esperança de vida) • Una educació bàsica (índex d’analfabetisme) • Nivell de vida digne (índex del PIB). 



Els nostres programes s’orienten a recuperar i 
desenvolupar de manera sostenible els mitjans 
de vida de la població rural i a millorar el dret 
a una educació de qualitat. També ens hem 
centrat, a través d’un nou programa conjunt 
que desenvolupem amb dos membres més 
d’Oxfam, en temes de seguiment perquè els 
creixents ingressos de les extractives al país 
s’utilitzin per respondre a les necessitats bàsi-
ques de les poblacions més pobres.  

LUANDA

Huambo
Bié

Malanje

NAMIBIA

Z A M B I A

R. D.
CONGO

CONGOEl país ha commemorat cinc anys de pau i ha 
fet un pas important cap a la democratització, 
encara que les eleccions previstes s’han ajor-
nat un altre cop fins a l’any que ve. L’economia 
creix, però la bretxa entre pobres i rics encara 
és molt gran. Aquest exercici ha estat marcat 
per una epidèmia de còlera que va començar 
el 2006 i que, degut a la deficient estructura 
sanitària, ha causat un elevat nombre de vícti-
mes. Al mateix temps, una gran part d’aliments 
segueix important-se donada la limitada pro-
ducció agrícola.

Angola

Àfrica

© Pablo Tosco / IO

23

M
em

òr
ia

 A
nu

al
 I

nt
er

m
ón

 O
xf

am
 2

0
0

6
-2

0
07

  |
  À

fr
ic

a



coneguts pel mateix Govern. A més de promoure 
l’educació bilingüe, acostem l’escola a la realitat 
econòmica del país, ensenyant als joves tasques 
d’agricultura, ramaderia i artesania. Impulsem 
la producció de mangos secs –ha augmentat 
un 86%– i d’anacards, la seva transformació i 
comercialització en circuits nacionals i interna-
cionals, així com també l’agroecologia. També 
participem en un programa per a la millora del 
medi rural i a favor d’un comerç equitatiu.

GHANA

T
O

G
O

MALÍ

NÍGER

UAGADUGU

Bobo Dioulasso

Ouahigouya
Kaya

Fada
Ngourma

CÔTE
D’IVOIRE

BÉNIN

És el quart país menys desenvolupat del món, 
segons dades del PNUD. El 6 de maig del 2007 
s’hi van celebrar eleccions legislatives, en les 
quals el president Balise Compaore va tornar a 
guanyar per majoria absoluta. Com a dada posi-
tiva, l’excel·lent campanya agrícola de l’últim any, 
amb una producció en cereals un 13% més gran 
que en altres temporades.

Des d’Intermón Oxfam, desenvolupem un pro-
grama educacional amb molt bons resultats, re-

Burkina Faso

Des del 2006, treballem per assegurar l’alimen-
tació de la població més vulnerable i impulsar 
mitjans de vida sostenibles perquè puguin tirar 
endavant per ells mateixos. Hem atès 600 fa-
mílies, proporcionant-los animals, eines, llavors i 
arbres fruiters. En el nostre interès per enfortir la 
cohesió del teixit social, hem promogut un mè-
tode d’autodesenvolupament que ha millorat les 
relacions personals. També hem portat a terme 
tallers de formació en tècniques agropecuàries 
i de sensibilització sobre la sida. 

BUJUMBURA

Makamba

R. D.
CONGO

TANZANIA

RWANDA Més de deu anys de guerra civil van deixar el 
país en una situació de vulnerabilitat extrema. 
El procés de pau, finalitzat el 2005, ha permès 
el retorn d’una part important de desplaçats i 
refugiats, encara que el context social continua 
arrossegant les seqüeles del conflicte, i molts 
d’ells no tenen casa ni terra per conrear. Les con-
dicions socioeconòmiques són precàries, i una 
gran part de la població és molt pobra. A més 
a més, s’estima que des de Tanzània retornaran 
entre 200.000 i 350.000 persones més. 

Burundi

La nostra contribució s’ha centrat en tres eixos. 
Hem desenvolupat programes de sanejament, 
distribució i accés a aigua potable per a 49.744 
persones; hem treballat en les empobrides àre-
es d’Oromia i de regions somalis perquè un total 
de 12.067 camperols puguin produir els seus 
propis aliments i lluitar així contra la pobresa. 
Finalment, hem portat a terme un programa de 
gestió de riscos, i l’ajuda humanitària ha servit 
per atendre els danys causats per les greus 
inundacions. 

ADDIS ABEBA

Moyalé

HarerAwasa

Gonder

Jima

Mekele

KENYA

SUDAN

SOMALIA

YEMEN
ERITREA

DJIBUTI

Etiòpia ha patit recentment importants flagells 
que han afectat el seu desenvolupament. Al país 
van tenir lloc greus inundacions al juliol, agost 
i setembre del 2006. Les intenses pluges van 
afectar un total de 500.000 persones i van pro-
vocar pèrdues humanes, mort d’animals i des-
trucció d’habitatges i magatzems de gra. També 
persisteixen els casos de diarrea, que continua 
causant morts a quatre regions del país. 

 

Etiòpia



Continuem impulsant la lluita contra la vio-
lència de gènere, la integració social i eco-
nòmica de mares solteres, i els drets laborals 
de les dones. Fomentem la seva participa-
ció en organitzacions de desenvolupament, 
i hem afavorit la seva implicació política en 
les eleccions legislatives, a més de formar 
grups d’observadors electorals. Així mateix, 
continuem treballant amb 18 cooperatives de 
Marràqueix i del nord del país per millorar 
les seves capacitats organitzatives i d’accés 
als mercats.

RABAT
Tánger Tetuán

Fez

MAURITANIE

SÁHARA OCC.
ALGÉRIE

ESPAÑA
PORTUGALL’economia marroquina ha evolucionat situant-

se en una taxa de creixement del 8,1% del PIB. 
Aquest augment s’atribueix, en part, als bons 
resultats del sector agrícola. Els ingressos del 
turisme i les remeses dels immigrants han miti-
gat, en canvi, l’empitjorament del dèficit comer-
cial. Al mateix temps, els preus dels productes 
han augmentat i han repercutit directament en 
la població més vulnerable.

Marroc

La nostra col·laboració s’ha centrat a desen-
volupar les condicions de subsistència de les 
comunitats rurals de la regió del riu Senegal, 
així com les de les pescadores de les zones 
urbanes de Nouakchott i Nouadhibou, a través 
de l’accés equilibrat als recursos naturals i de 
la diversificació de les fonts d’ingressos. Hem 
incrementat les seves capacitats productives 
i comercials, a més d’afavorir l’autoocupació 
i promoure el reconeixement legal de les as-
sociacions de dones. També hem fet cursos 
d’alfabetització en la llengua local.

NUAKCHOT

Nouâdhibou

M
A

L
Í

SÁHARA
OCCIDENTAL

ARGELIA

SÉNÉGAL

MAROCL’abril de 2007, després de les eleccions presi-
dencials del març, va concloure el període de 
transició que ha marcat la vida política dels dos 
últims anys, i en el qual es va fer un referèn-
dum per aprovar una nova Constitució. Paral-
lelament, gràcies a l’anul·lació del seu deute 
extern i a l’explotació petroliera, la situació del 
país ha experimentat una certa millora.

Mauritània

Pla de contingència. A més a més, continuem 
treballant en la distribució i gestió d’aigua a la 
província d’Inhambane, afectada per la seque-
ra. En aquesta mateixa província i en la de So-
fala, hem posat en marxa un sistema d’alerta 
primerenca per a la preparació i prevenció de 
desastres naturals. D’altra banda, continuem 
impulsant, a Cabo Delgado i Niassa, el nos-
tre programa d’educació bàsica i formació de 
professorat, promovent al mateix temps una 
estratègia de gènere. 

MAPUTO

MarrupaLichinga

Inhambane

MADAGASCAR

SOUTH 
AFRICA

ZIMBABWE

ZAMBIA

TANZANIA

SWAZILAND

MALAWI
El febrer de 2007, el centre del país va patir im-
portants inundacions a les províncies de Tete, 
Zambézia, Manica i Sofala, que van afectar di-
rectament 163.000 persones i van deixar-ne 
285.000 en situació de risc. Paral·lelament, 
els treballs de prospecció petroliera van donar 
resultats positius, situant Moçambic en la llista 
de països extractius. 

Vam donar resposta a les necessitats d’aigua, 
sanejament, salut, refugi i aliment de gairebé 
20.000 persones a la zona del desastre, en 
coordinació amb el Govern, que va activar el 

Moçambic
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una d’elles, hem dissenyat una campanya sobre 
el dret de les nenes a l’educació, que els ofereixi 
perspectives professionals. També participem 
en la resposta humanitària per reduir els brots 
de còlera de Bahr-el-Ghazal, al sud del país. A 
Darfur, la creixent inseguretat va conduir a sus-
pendre, el juny de 2007, les nostres activitats 
al camp de desplaçats de Gereida, encara que 
continuem proporcionant aigua potable i instal-
lacions sanitàries en altres camps.

JARTUM

Bor
Juba

Wów

KENYA
UGANDA

ETHIOPIA

TCHAD

REPÚBLIQUE
CENTRAFRICAINE

LIBIA EGYPT

ARABIA
SAUDI

ERITREA

R.D.
CONGO

Al Sudan, el procés de pau al sud avança amb 
dificultats, mentre continua el violent conflicte 
de Darfur, amb més de 2,5 milions de despla-
çats i 230.000 refugiats al Txad. El juliol de 
2006, vuit ONG internacionals, entre elles Ox-
fam Internacional, vam demanar als països rics 
mesures urgents per garantir la protecció de la 
població civil. 

Hem iniciat un programa centrat en l’educació, 
la seguretat alimentària i la capacitació d’asso-
ciacions locals. A més a més, juntament amb 

Sudan

Donem suport a la població de les zones rurals 
amb l’objectiu que trobi noves oportunitats de 
negoci, es formi en gestió i conegui els mercats, 
i s’organitzi en grups econòmics amb interès 
social. Al mateix temps, afavorim la consolidació 
de diferents comitès (gestió de l’aigua, graners, 
petites empreses, etc.), la formació dels quals 
hem promogut en els últims anys. 

DAR-ES-SALAAM

Dodoma
Morogoro

MOZAMBIQUE

ZAMBIA

R. D.
CONGO

KENYA
UGANDA

RWANDA

BURUNDI

MALAUI

Malgrat el creixement econòmic que experi-
menta el país, els agricultors ara són més po-
bres que fa 20 anys. Continuen estant exclosos 
dels mercats, tenen menys accés a l’educació 
i la sanitat i no són tinguts en compte en les 
esferes de decisió. La majoria sobreviu amb una 
producció agrícola d’autoconsum que no arriba 
per cobrir les necessitats bàsiques. 

Tanzània

transformació de productes agrícoles i la creació 
de bancs de cereals. 151 famílies s’hi han adherit 
cobrint, així, les seves necessitats alimentàries. 
També hem millorat les condicions higièniques 
amb la construcció de latrines, i hem reforçat les 
capacitats de gestió dels líders comunitaris. A la 
província de Kpendjal, fem alfabetització i cursos 
de gestió i diversificació d’ingressos. 

LOMÉ

NIGERIA

GHANA

BÉNIN

BURKINA FASO En el medi rural es concentra l’índex més elevat 
de població empobrida d’un país que ha estat 
marcat, durant aquest exercici, per les eleccions 
legislatives de 2007. Togo ha experimentat una 
disminució de l’ocupació, un increment d’activi-
tats del sector informal i un debilitament de la 
qualitat de vida.

La nostra tasca s’ha centrat en la regió de Savanes, 
extremadament pobra, on hem impulsat el des-
envolupament local per generar ingressos amb la 

Togo



A l’Àfrica, continent al qual pertanyen alguns dels països més pobres del planeta, donem suport a 30 
grups productors i fem el 25% de les compres de comerç just, ja que el nostre objectiu és afavorir les 
poblacions més vulnerables. Adquirim, sobretot, productes d’alimentació (cafè, te, cacau, espècies, 
mostassa, melmelada de papaia i pinya, vinagre, etc.), i artesania (bijuteria, tèxtil, pell i articles per a 
decoració elaborats en fusta, esteatita, vímet i feldspat). 

Treballem, a l’Àfrica subsahariana, a Burkina Faso (CDS, Copafo i Talmenak), el Camerun (Bamenda), 
Ghana (GOPDC, Kuapa Kokoo i Mysha) i Nigèria (ATNN). A l’Àfrica austral, col·laborem amb orga-
nitzacions de Maurici (MACF), Moçambic (Ikuru) i Sud-àfrica (BBTC, Bicycle Foods, Cape Herb and 
Spice Co., Eksteenskuil Vine Fruit Farmers, Eswatini Swazi Kitchen, Katiyo, Natekera, Stelar Coopera-
tive, Summer Prides Foods Ltd., Ukuva Africa, Wupperthal Farmers Cooperative, i una agrupació de 
petits productors). Finalment, a l’Àfrica de l’est, donem suport a associacions i cooperatives d’Etiòpia 
(Oromia Coffee Farmers Cooperative Union), Kenya (Bombululu, Machakos, Mango i Meru Herbs), 
Tanzània (Kagera Cooperative Union) i Uganda (Nawou i Unex). 

Comerç just a l’Àfrica 

seus interessos. Continuem donant suport als 
productors i organitzacions perquè incideixin en 
les seves polítiques agrícoles i comercials, i su-
pervisem l’estratègia nacional per a la reducció 
de la pobresa amb els fons obtinguts a través 
de l’explotació del petroli. També lluitem con-
tra la discriminació i la violència domèstica. A 
més a més, vam assistir 35.000 víctimes de la 
crisi de Darfur, amb la reposició de bestiar i el 
subministrament d’aigua i productes higiènics, i 
continuem el nostre treball d’acció humanitària 
als camps de refugiats de l’est del país. 

enu
e

N’DJAMENA

Sarh

Abéché

Doba

Mongo

Moundou

NIGERIA

CAMERÚN

LIBIA

NÍGER

SUDAN

RÉPUBLIQUE
CENTRAFRICAINE

La Llei 002 ha ocasionat despeses incontrolades 
en l’àmbit militar en perjudici de la sanitat, l’edu-
cació i el desenvolupament rural. El Govern va 
signar acords petroliers amb la companyia xinesa 
CNPC, que, per la seva falta d’estàndards socials i 
mediambientals, ha agreujat encara més la ines-
table situació que viu el país. La inflació ha aug-
mentat, i els conflictes interns i la crisi de Darfur 
han provocat més de 170.000 desplaçats.

La nostra tasca de capacitació i acompanya-
ment ha fomentat que la població defensi els 

Txad
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Hem focalitzat el nostre treball en dos progra-
mes principals: un, sobre mitjans de vida sos-
tenibles per millorar els recursos productius de 
la població indígena, incloent-hi el sanejament 
de la terra o plans de gestió territorial; l’altre, 
sobre indústries extractives, per aconseguir el 
control social dels guanys petrolífers i garantir 
una millor inversió pública en salut, educació i 
altres serveis bàsics. Finalment, hem realitzat 
accions tecnicoprofessionals per ajudar els jo-
ves a millorar l’accés a l’ocupació. 

Arinos

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

ARGENTINACHILE

LA PAZ

Tarija

Sucre

Trinidad

Riberalta

Cochabamba

Cobija

Evo Morales va arribar al poder el gener de 
2006 i va iniciar una profunda reforma, que ha 
generat tensions polítiques i socials. Després de 
la instauració de l’Assemblea Constituent, s’està 
elaborant la nova Constitució, motiu de part de 
les confrontacions. Una altra fita important ha 
estat la nacionalització dels hidrocarburs, que 
va suposar la recuperació de la sobirania sobre 
aquests recursos naturals.

Bolívia

Amèrica

© Ágata Skowronek / IO



Donem suport a organitzacions de la societat 
civil perquè puguin influir en l’elaboració de 
polítiques públiques. Hem prioritzat les nos-
tres accions en desenvolupament sostenible i 
agricultura ecològica, i hem enfortit el paper 
de la dona en l’àmbit polític i econòmic. Tam-
bé hem volgut fomentar els moviments urbans 
participatius i garantir els drets de la infància i 
la joventut.

URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

Fortaleza

Cuiaba

Recife

Vitoria

São Paulo

BRASILIA

El 2006, una crisi per escàndols de corrupció 
va danyar el Govern de Lula da Silva. Malgrat 
això, i la frustració que va causar el seu pri-
mer mandat, Lula va ser reelegit. En aquesta 
legislatura, malgrat els resultats positius de les 
polítiques impulsades, la decepció continua en 
molts sectors de la societat civil, ja que la seva 
política d’aliances amb la dreta i el sosteniment 
d’aspectes de la política econòmica liberal li 
impedeixen desenvolupar mesures estructurals 
per ajudar els més desafavorits.

Brasil

i a impulsar la seva resolució negociada. Aquest 
treball el portem a terme juntament amb la Ru-
ta Pacífica de les Dones, que agrupa més de 
350 associacions. També hem iniciat un pro-
grama integral en drets humans que treballarà 
amb prop de 300 organitzacions. Així mateix, 
hem creat un programa de democràcia parti-
cipativa a Cartagena, Bogotà i Medellín, amb 
la col·laboració de més de 50 organitzacions 
populars urbanes.

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA
PANAMÁ

SANTE FÉ
DE BOGOTÁ

Medellín

Cali

Cartagena
La política populista i els resultats macroeconò-
mics positius d’aquest exercici han conduït a la 
reelecció del president Álvaro Uribe. Tot i així, al 
país la indefensió de les víctimes del conflicte 
armat és generalitzada, i es viu amb preocupa-
ció la possible instal·lació de la impunitat dels 
grups paramilitars. 

Hem focalitzat la nostra activitat a defensar els 
drets civils i polítics de la població, especial-
ment de les dones víctimes del conflicte armat, 

Colòmbia

llem perquè les activitats agrícoles tinguin un 
impacte mínim en una zona amb molt poques 
reserves d’aigua. En aquest sentit, preparem 
mecanismes de captació pluvial per aprofitar 
les pluges en el reg. 

També hem sistematitzat el treball d’agricultura 
urbana, ja que a causa de la crisi energètica els 
productes no podien ser transportats del camp 
a les ciutats.

LA HABANA

Guantánamo

Santiago
de Cuba

Cienfuegos

Ciego de Ávila

Pinar
del Rio

HONDURAS

HAITÍ

JAMAICA

I. BAHAMASESTADOS UNIDOS

I. CAIMÁN

S’ha complert el primer any sense el liderat-
ge de Fidel Castro i amb la presència del seu 
germà Raúl i un comitè de govern. En el pla 
econòmic, destaquen els acords signats amb 
Veneçuela i la Xina, per a la importació de pe-
troli i productes manufacturats. S’ha confirmat 
la tendència de creixement econòmic sostingut 
i s’ha arribat a un 5% el 2006.

Continuem fomentant el programa de seguretat 
alimentària a la regió d’Oriente, ja que és la més 
castigada per la sequera i els huracans. Treba-

Cuba
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El nostre treball s’ha centrat a atendre i defen-
sar els drets de 1.700 dones de sectors urbans 
i populars, a més de donar suport a més de 
4.000 famílies de petits productors rurals d’or-
ganitzacions indígenes i camperoles per reac-
tivar la producció agropecuària. Després de 
l’erupció del volcà Tungurahua, el 2006, vam 
assistir la població amb medecines i kits d’higi-
ene personal. A la província d’Esmeraldas hem 
ofert formació en prevenció de riscos enfront de 
possibles desastres naturals. 

PERÚ

COLOMBIA

QUITO

Guayaquil

Machala

Loja

Cuenca

Esmeraldas

Latacunga

Riobamba

El president Rafael Correa compleix el seu pri-
mer any en el Govern amb un important suport 
popular, tot i l’advers escenari polític provocat 
per una oposició en continu enfrontament. La 
conseqüència ha estat una polarització en la 
societat, entre els que promouen l’Assemblea 
Nacional Constituent i cerquen profundes 
transformacions al país, i els que prefereixen 
l’statu quo. 

Equador

sobre violència de gènere. També hem promo-
gut la comercialització de cafè i productes de 
comerç just, a més de plantejar la diversificació 
de la producció per afavorir 2.448 agricultors de 
82 comunitats. A més a més, continuem treba-
llant per garantir i protegir el dret a l’alimentació, 
i per impulsar activitats d’incidència política a 
través d’organitzacions i moviments socials.GUATEMALA

ChiquimulaGuastatoya

Huehuetenango

Sta. Cruz del Quiché
Sololá

H
O

N
D

U
R

A
S

EL SALVADOR

BELICE

MÉXICO

Les eleccions del 2007 han marcat la vida social 
i política del país. El Tractat de Lliure Comerç no 
ha representat l’obertura d’oportunitats comerci-
als prevista, mentre una gran part de la població 
continua sense tenir accés a unes condicions 
de vida dignes. 

Hem promogut l’organització de dones indígenes 
per aconseguir una participació ciutadana més 
elevada, i hem portat a terme fòrums de debat 

Guatemala

Hem contribuït a millorar la situació de 1.200 
petits productors de la vall de L’Artibonite a tra-
vés d’un dels programes prioritaris que hem 
desenvolupat, centrat en l’arròs. Hem col-
laborat en la producció de llavors, en la trans-
formació i en la seva posterior comercialització. 
D’altra banda, en el medi urbà, donem suport 
als artesans de Port-au-Prince amb l’adjudica-
ció de microcrèdits. En total, se n’han concedit 
4.716, un 65,9% a dones.

PORT AU
PRINCE

Gonaïves
REPÚBLICA

DOMINICANA

La situació econòmica ha experimentat una 
certa millora, ja que el Govern ha portat a terme 
una política de contenció per restablir l’equilibri 
pressupostari i reduir la inflació. Tot i aques-
tes mesures, la pobresa segueix instal·lada a 
les llars. Aquest exercici 2006-2007 també 
ha estat marcat per una fervent lluita contra 
la corrupció.

Haití



als serveis bàsics de la població rural. La segona 
se centra en l’apoderament econòmic i social de 
la dona, a Santa Bárbara, Intibuca i La Paz; vo-
lem incrementar la seva capacitat per exercir els 
seus drets civils, polítics i econòmics. I la terce-
ra, de governabilitat, transparència i justícia de 
gènere, comprèn accions d’incidència política i 
campanyes per aconseguir canvis estructurals.

TEGUCIGALPA

Choluteca

Sta. Rosa
de Copán

Puerto
Cortés

Juticalpa

Puerto
Lempira

NICARAGUA

EL
SALVADOR

GUATEMALA

BELICE

Després de quinze anys de reformes econòmi-
ques, s’observen alguns progressos macroeco-
nòmics, però encara persisteixen greus proble-
mes de pobresa, desocupació, desigualtat social 
i problemes de desnutrició greu, entre altres.

Treballem en tres àrees per generar un impacte 
més gran. La primera, de justícia econòmica, es 
desenvolupa a Copán, Ocotepeque i Lempira, 
els departaments més pobres. El seu objectiu 
és promoure l’agricultura a petita escala i l’accés 

Hondures

promoció de la participació ciutadana, la millora 
de la seguretat alimentària i l’accés als mercats 
de productes com el cafè. També hem treballat 
contra la violència domèstica i hem enfortit les 
capacitats de les dones, especialment a les zo-
nes rurals. El 2006, vam concloure l’execució 
de la primera fase del programa La Nicaragua 
possible, posat en marxa el 2003. Així mateix, 
liderem l’acció humanitària d’Oxfam Internaci-
onal al país. 

MANAGUA

Matagalpa

Estelí
Ocotal Somoto

Jinotega

COSTA RICA

HONDURAS

El Govern ha continuat, després de les eleccions 
de 2006, amb la seva política d’ajust estructural 
en un país on el 80% de la població sobreviu 
amb menys de 2 dòlars al dia i el deute públic 
puja al 83,1%. A més a més, el Tractat de Lliu-
re Comerç ha empitjorat la situació dels petits 
productors. 

Durant aquest exercici, hem continuat col-
laborant amb 25 organitzacions locals en la 

Nicaragua

Hem centrat la nostra tasca a oferir mitjans de 
vida sostenibles a 1.900 famílies camperoles i 
indígenes que han rebut capacitació i assistència 
per a la producció d’aliments, i a donar respos-
ta d’acció humanitària a 2.910 famílies. També 
hem reforçat accions per millorar les polítiques 
agràries nacionals. I continuem impulsant el tre-
ball d’organitzacions locals amb pobles indíge-
nes, a més de contribuir que líders comunitaris 
participin en esdeveniments internacionals. 

BRASIL
BOLIVIA

ARGENTINA

ASUNCIÓN

Concepción
San Pedro

Pedro Juan
Caballero

Encarnación

Salto de 
Guairá

Ciudad 
del Este

És un dels països del continent amb més taxa 
de creixement poblacional i inequitat a l’accés 
a la terra. L’extrema pobresa, especialment dels 
pobles indígenes, és conseqüència d’un Govern 
feble, marcat per la corrupció, la falta d’inde-
pendència del poder judicial i la mala distribució 
de la riquesa. Aquest exercici s’ha caracterit-
zat per la discussió sobre la modificació de la 
Constitució.

Paraguai
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A Amèrica col·laborem amb 43 grups productors que reben un salari just pel seu treball 
i, així, poden millorar les seves condicions de vida, especialment a les zones més pobres. 
Comprem, sobretot, productes d’alimentació i artesania, impulsant organitzacions que, entre 
altres, produeixen cafè a Nicaragua (Cecocafen), Guatemala (Guaya’b SC), Perú (Cepicafé i 
COCLA), Haití (Recocarno) i Mèxic (Uciri). Cacau a la República Dominicana (Conacado) i Bolívia 
(El Ceibo), i sucre a Costa Rica (Coopeagri) i el Paraguai (Manduvira). 

També comercialitzem margallons i bananes de Costa Rica (Copropalmito i Coopetrabusar, respecti-
vament), mel de Mèxic (Kabi’tah) i Xile (Valdivia), nous d’Hondures (La Sureñita) i Bolívia, d’on també 
prové la quinoa (Cooperativa Agrícola Integral El Campesino i Anapqui), sèsam de Nicaragua (Ciprés) i 
vi de Xile (Cooperativa Los Robles). Els tèxtils, ceràmiques, joies i instruments musicals els elaboren a 
Xile (Comparte i Fundación Solidaridad), l’Equador (Chordeleg, Tejemujeres i Taller de Lufa), Guatemala 
(Crearte), Nicaragua (Movimiento Indígena Monimbó) i el Perú (Minka, Allpa i Ciap).
 
Al mateix temps, afavorim les associacions i cooperatives, que fan una tasca d’assessorament i comercialit-
zació dels articles d’artesania i alimentació, a través dels nostres projectes de desenvolupament.
 

Comerç just a Amèrica

condicions dignes i justes. Aquest esforç va 
aconseguir que s’aprovés la Llei de l’artesà. A 
les zones rurals, hem treballat perquè 1.400 
famílies millorin l’ús dels recursos naturals i 
el seu accés al mercat en condicions justes. 
Així mateix, donem suport a 2.700 dones, els 
productes de les quals es venen en mercats 
nacionals per millorar la seva situació econò-
mica i a diverses organitzacions d’agricultors i 
productors, especialment de cotó.

LIMA

Arequipa

Junín

Cuzco

Ayacucho

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR COLOMBIA Les eleccions del 2006 van provocar una frag-
mentació política i una creixent convulsió social 
per la desatenció de les regions més vulnera-
bles i l’incompliment dels compromisos elec-
torals. Les mobilitzacions pro drets laborals i 
el descontentament social per les condicions 
d’inequitat han augmentat, malgrat els positius 
resultats macroeconòmics.

Aquest exercici hem posat èmfasi a promoure 
diverses iniciatives a favor de lleis que generin 

Perú

La nostra activitat s’ha centrat a proporcionar 
mitjans de vida sostenibles a 23.000 famílies de 
petits productors per generar ingressos fixos. A 
més a més, durant aquest exercici, hem portat 
a terme un important treball per reduir riscos 
enfront de fenòmens naturals, construint infra-
estructures i oferint formació específica. També 
hem contribuït, juntament amb la societat civil, 
a realitzar un treball d’incidència política i a pro-
moure noves oportunitats economicosocials per 
a les dones.

Santiago Higüey

Barahona

HAITÍ SANTO
DOMINGO

I. CAICOS En un país on el 56% de la població no pot sa-
tisfer les seves necessitats bàsiques, i el turisme 
i les divises de l’emigració són la principal font 
econòmica, el Tractat de Lliure Comerç entre 
els Estats Units, l’Amèrica Central i la República 
Dominicana, en vigor des del 2005, ha provo-
cat un increment de la pobresa, especialment 
notòria per als agricultors. 

República Dominicana



formació agrícola a 600 camperols. El 2007, 
vam iniciar un programa educatiu a la regió de 
Maharashtra, per millorar la qualitat de l’educa-
ció primària, i un programa de mitjans de vida 
a la regió de Kankan, per fomentar els drets de 
les comunitats tribals més desafavorides afec-
tades per una política de promoció de zones 
econòmiques lliures i de les expulsions que en 
resultin. A més a més, continuem treballant a 
Pune per millorar la salut reproductiva i prevenir 
la sida en entorns urbans.

Bombay

DELHIPAKISTAN

SRI LANKA

NEPAL
BUTAN

BANGLADESH

MYANMAR

CHINA

Nashir

Pune

Amravati Nagpur

Ratna Giri

Aurangabad

Al país es van produir, al juliol i l’agost del 2006, 
greus inundacions a l’oest, que van causar mi-
lers de morts i desplaçats. Econòmicament, el 
poder adquisitiu ha augmentat considerable-
ment. Malgrat això, un terç del total de la po-
blació (uns 350 milions de persones) viu sota 
el llindar de la pobresa.

La nostra activitat s’ha centrat a reclamar drets 
de terres per als dàlits, amb més de 7.000 pe-
ticions cursades per obtenir títols de propietat. 
També hem atorgat crèdits per al desenvolu-
pament a més de 8.000 dones i hem donat 

Índia

Àsia

© Howard Davies / Oxfam
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Des d’Oxfam Internacional, treballem en un pla 
de contingència davant una possible erupció vol-
cànica, fet que va facilitar una ràpida resposta. 
L’objectiu prioritari va ser proporcionar refugi, 
menjar, aigua potable i medicaments a la pobla-
ció. Vam atendre 160.000 persones i continuem 
treballant per mitigar, també, els efectes produïts 
pel tsunami el desembre de 2004. Més informa-
ció a: www.IntermonOxfam.org/tsunami_cat

Borneo

Java

Sumatra

Bali

YAKARTA

Medan

Palembang
Macasar

Kupang

Banjarmasin

Ambon

Jayapura

Manodo

THAILAND

MALAYSIA
BRUNEI

PHILIPPINES

PAPUA
NEW
GUINEA

TIMOR LESTE

Un greu terratrèmol de 6,2 en l’escala de Richter 
va sacsejar el maig del 2006 la ciutat de Yogya-
karta (illa de Java), va afectar més de 30.000 
famílies i va deixar 67.500 habitatges destruïts i 
72.000 danyats. La devastació a les zones rurals 
va ser enorme. Les instal·lacions mèdiques es 
van col·lapsar i les edificacions de fang i maó es 
van ensorrar. Més de 6.000 persones van morir, 
i prop de 33.000 van resultar ferides.

Indonèsia
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La resposta d’Oxfam Internacional va implicar el 
suport als centres d’acollida. El nostre objectiu 
principal va ser col·laborar en la reconstrucció 
dels sistemes de distribució d’aigua, que va be-
neficiar 50.000 persones. Vam subministrar ali-
ments, roba i productes higiènics, i contribuïm 
en la rehabilitació d’habitatges i instal·lacions 
sanitàries, i en programes de salut pública.

SYRIA

ISRAEL

BEIRUT

Tyre Qana

Baalbek

Més de 800.000 persones van fugir a causa 
del conflicte entre Israel i el Líban, el juliol del 
2006. Els bombardeigs israelians van destruir 
infraestructures i edificis a les proximitats de 
Beirut, al sud del país i a la franja nord de Gaza. 
El nord d’Israel també va patir atacs indiscri-
minats. Els sistemes de distribució d’aigua van 
quedar danyats o destruïts, i es van interrompre 
els serveis públics. El 14 d’agost, després de 
l’acord d’alto el foc, la població desplaçada va 
iniciar el retorn.

Líban

Des d’Oxfam Internacional, proporcionem, en 
la fase d’emergència, aigua, refugi i articles de 
primera necessitat a la població afectada. Actu-
alment, portem a terme el programa de rehabili-
tació, que, amb especial atenció a dones i nens, 
beneficia 20.000 persones, que han començat 
a reconstruir les seves cases i comunitats amb 
unes normes de seguretat estrictes, així com 
també els seus mitjans de subsistència.

Karachi

Lahore

ISLAMABAD

Quetta Multan

Sukkur
Nok Kundi

Gilgit

Sargodha

IR
A

N

INDIA

AFGANISTAN

CHINALa regió del Caixmir i la província pakistanesa 
de la frontera nord-oest van quedar greument 
afectades pel terratrèmol d’octubre del 2005, 
que, amb una intensitat de 7,6 en l’escala de 
Richter, va afectar 5,5 milions de persones en 
un país amb un alt índex de pobresa, flagellat 
periòdicament per tota mena de desastres na-
turals. La tensa situació política i d’inseguretat 
dificulta el nostre treball a la zona. 

Pakistan

A l’Àsia, treballem amb 31 organitzacions de comerç just a les quals comprem principalment artesania (tèxtil, decoració, 
joieria i joguines), però també productes d’alimentació (arròs, te, melmelada, xocolata i cuscús). A Bangla Desh (Base, 
Brac Aarong, Corr The Jute Works, Heed Handicrafts i Mennonite Central Committee), el Nepal (Acp Nepali Craft, 
Mahaguthi i Women Skill Development), Sri Lanka (Golden Palm, Podie i Stassen) i Tailàndia (Y Craft i Green Net) 
donem suport, sobretot, a dones que pateixen una important situació de discriminació, vetllem pels seus drets, i 
afavorim el desenvolupament de les seves capacitats de producció. Amb els seus salaris tenen accés a serveis edu-
catius, mèdics i socials. Al Pakistan, en canvi, fomentem l’eradicació del treball infantil a través de Talón, que 
contracta persones adultes perquè fabriquin pilotes i roba esportiva dignament.
 
A les Filipines (Alter Trade Corporación, Preda i Saffy), Indonèsia (Apikri, Aruna i Pekerti) i el Vietnam 
(Craft Link) promovem l’artesania, com a via alternativa a l’escassa rendibilitat del camp, a causa del 
dumping imposat als productes agrícoles, els forts aranzels i l’aïllament geogràfic, així com l’am-
pliació de mercats. El nostre principal proveïdor de comerç just continua sent l’Índia (Asha, Craf 
Ressource Centre, Creative Handicrafts, Co-Optex Internacional, Noah’s Ark, Sasha Exports, Silence 
i Tara Proyect), on la desigualtat i la marginació augmenten tot i el creixement econòmic dels 
últims anys. Contribuïm a establir condicions de treball dignes per als grups marginats 
(dàlits i dones, especialment). A Laos (Association pour le Soutien au Développement 
des Sociétés Paysannes) i Palestina (The Palestinian Agricultural Relief Committee) hem 
adquirit productes d’alimentació.

Comerç just a l’Àsia
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En l’exercici 2006-2007, els nostres ingressos es van incrementar un 
8,3%, fins a assolir 74,4 milions d’euros. Mantenim, doncs, una línia de 
creixement estable que posa en evidència el compromís també creixent 
dels nostres col·laboradors. Els fons totals gestionats en l’exercici s’han 
incrementat fins als 78,3 milions d’euros, ja que, juntament amb els 
ingressos obtinguts, s’han aplicat els 3,9 milions de saldo positiu de 
l’exercici anterior.

Els comptes clars

Ingressos
INGRESSOS PRIVATS  52.529

4Socis i donants  31.964
4Donatius per a emergencies  5.278
4Vendes de comerç just, editorial i ingressos financers  14.771
4Herèncias i llegats  516

INGRESSOS PÚBLICS  16.170

4Govern espanyol  3.750
4Unió Europea  4.314
4Administracions autonòmiques i locals  8.106
4Agències de cooperació internacionals   

TOTAL INGRESSOS  68.699

Despeses
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  55.518 

4Cooperació internacional  39.271
Projectes de desenvolupament  22.728

Ajuda humanitària d’emergència  9.225

Gestió tècnica, seguiment sobre el terreny i avaluació  7.318

4Campanyes de sensibilització i educació  7.294
4Comerç just i editorial  8.953

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS  9.288

TOTAL DESPESES  64.806

Resultat 3.893
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Compromís Creixent de soCis i donants  
En conjunt, durant l’exercici 2006-2007, les aportacions privades 
–bàsicament de persones particulars i empreses– han representat 
el 74% dels ingressos, mentre que el 26% –un percentatge lleugera-
ment superior al de l’exercici precedent– van provenir de subvencions 
i convenis amb administracions i agències públiques, tant de l’Estat 
espanyol com internacionals.

En aquest sentit, cal destacar el nombre creixent de convenis subs-
crits amb agències internacionals, que han suposat una aportació de 
681.000 euros per als programes de cooperació i acció humanitària. 
Amb tot, l’aportació més important en el conjunt dels nostres ingressos 
públics procedeix de les administracions autonòmiques i locals, que, 
amb més de 10,7 milions d’euros, suposen el 55% dels fons públics 
rebuts. Un cop més, això subratlla la importància que tenen per a la 
cooperació i la lluita contra la pobresa els compromisos polítics a tots 
els nivells que ha aconseguit arrencar la mobilització ciutadana.

L’important increment de les aportacions de socis i donants –que 
han augmentat més d’un 16%– són la prova més evident del profund 

compromís que la nostra base social té amb la missió d’Intermón 
Oxfam i el treball que fem per aconseguir-la, a través dels programes 
de desenvolupament, acció humanitària, comerç just i sensibilització 
i mobilització social. També ha estat especialment positiu l’increment 
de la partida d’herències i llegats, una altra forma de col·laborar que 
cada dia valoren positivament més persones.

En les partides de despeses, que, com s’ha dit, s’han beneficiat de 
l’aplicació del saldo positiu de l’exercici anterior, han crescut de ma-
nera notable les inversions en programes de desenvolupament –amb 
un augment de gairebé el 39% respecte a l’exercici 2005-2006– i 
hi ha hagut un lleuger descens de la partida destinada a programes 
d’acció humanitària, a causa del menor nombre i volum de les res-
postes d’emergència gestionades durant l’exercici. 

En total, els programes d’actuació han rebut el 87% dels recursos 
gastats, i s’ha destinat un 13% a administració i captació de fons.
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DE COMERCIO JUSTO
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11% EXPOSICIONES, WEB,
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COMERCIO JUSTO, 
BIO, ETC.
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EMPRESA
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INTERMÓN OXFAM

SUPERMERCADOS

aCreditaCions
ALCAIN Y RIBA 
AUDITORES

eL treBaLL ConJUnt Més informació, 
en detall:

Han auditat els nostres comptes amb una opinió 
favorable del nostre estat financer.

Participem en la Guía de transparencia y buenas 
prácticas de les ONG que avalua la Fundación Lealtad.

ÓPTIMA
Certificació del Ministeri d’Afers Socials 
En el seguiment de les normatives en matèria 
d’igualtat d’oportunitats entre homes i dones 
al si de l’empresa.

Estem convençuts que, sumant els nostres es-
forços als d’altres ONG, avançarem en la lluita 
per combatre la pobresa; per això, formem part 
de la Coordinadora Espanyola d’Organitzacions 
No Governamentals per al Desenvolupament 
(ONGD), de la qual som membres fundadors, 
i participem en altres coordinadores d’ONG de 
comunitats autònomes. 

En l’àmbit del comerç just, formem part de la 
Coordinadora Espanyola, de la Federació In-
ternacional (IFAT) i de l’Associació Europea 
(EFTA).

A més a més, des del 1995, som organisme 
consultiu del Consell Econòmic i Social de les 
Nacions Unides.

A www.IntermonOxfam.org/ 
rendintcomptes podràs con-
sultar o descarregar-te el llis-
tat de tots els projectes en 
els quals treballem en acció 
humanitària, comerç just i 
desenvolupament (persones 
beneficiàries, organitzacions 
locals, aportació, cofinança-
dors, etc.), a l’Àfrica, Amèrica 
i Àsia. També hi trobaràs els 
comptes anuals complets, i la 
memòria en francès, anglès i 
portuguès. 
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A Intermón Oxfam, col·laborem amb empreses, entitats financeres, 
fundacions i institucions privades que comparteixen els nostres valors 
de justícia, solidaritat i pau. 

Empreses i institucions 
privades col·laboradores

Gràcies a les empreses, fundacions i entitats que 
ens acompanyen en la lluita contra la pobresa.

I gràcies a totes les entitats, empreses i col·lectius que no arribem a anomenar     i que heu contribuït a la nostra tasca de combatre la pobresa i la injustícia.
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20 MINUTOS • A.I.A.D.H.E.S.A • ACEROS BERGARA S. A. • ADAPTIVE SYSTEMS 
S. A. • ADIF • AGREDA AUTOMOVIL, S. A. • AIGÜES DE BARCELONA • ALTAE 
BANCA PRIVADA GRUPO CAJA MADRID • AMERICAN EXPRESS DE ESPAÑA S. A. 
• ANTONI PONS S. A. • ARCELOR ALAMBRON ZUMARRAGA S. A. • AROFISH S. L. 
• AROPESCA S. A. • ASESORÍA CARDELLACH PANADES S. L. • ATRAPALO.COM 
• AUTOS MONTALT FORD • AVAI ASOCIACION DEL VOLUNTARIADO ARCENSE DE 
AYUDA A LA INFANCIA • BALCÓN DEL PONOCH, S. L. • BASI S. A. • BAUCELLS 
ALIBES S. A. • BBK • BERGATURI S. L. • BIOIBERICA S. A. • BLUMAQ S. A. • 
BMC SOFTWARE S. A. • BON PREU S. A. • STAT UNIPERSONAL • BSH ELECTRO-
DOMÉSTICOS ESPAÑA S. A. • C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA • CAIXA DE 
CATALUNYA GESTIO SGIIC S. A. • CAIXA GALICIA OBRA SOCIAL • CAJA MADRID 
MEDIOS DE PAGO • CANON • CARBUROS METÁLICOS • CASAL GENT GRAN DE 
TORELLO • CATALUNYA RADIO SRG S. A. • CIRQUE DU SOLEIL PRODUCTIONS 
B. V. • CLIFFORD CHANCE • COMLOGICO S. L. • CORIS GESTION DE RIESGOS 
SL • DEUTSCHE BANK S. A. • DHL EXPRESS SERVICIOS S.L. • DIATERM DIS-
TRIBUCIONS S. A. SOCIETAT UNIPERSONAL • DIBLARO ESTRUCTURAS, S.L. • 
DISIMOB 2000 S. L. • ECUS COLCHONES EUROPA S. L. U. • ELECTRA VITORIA 
S. COOP. • ÉLOGOS CONOCIMIENTO SL • ENJABONARTE SA • ESCOLA SANT 
JAUME DE LA FEP • EUROTRONIX S. A. • EXTERNA IMATGE I COMUNICACIÓ S. L. 
• FONAMENTS S.A. • FR MEYER’S SOHN GMBH CO KG • FIB - FESTIVAL INTER-
NACIONAL DE BENICASIM • FUNDACIÓ CREATIA • FUNDACIÓ INSTITUT PACIS 
• FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓ JESÚS SERRA • FUNDACIÓ JOAN 
MIRÓ • FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA • FUNDACIÓN CANARIA 
NARANJO GALVÁN • FUNDACIÓN CRÉDIT ANDORRÀ • FUNDACIÓN CULTURAL 
BANESTO • FUNDACIÓN EL MONTE • FUNDACIÓN JOSÉ MARÍA IMAZ • FUNDA-
CIÓN VODAFONE • GESBIO S. L. • GESTIÓN HOTELERA DEL NOROESTE S. L. • 
GLOBOMEDIA, S.A. • GRUPO MAYO • GRUPO JOLY • HERALDO DE ARAGÓN • 
HERMOSO Y HEIMANNSFELD ARQUITECTOS S. L. • ICAV ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DE VALENCIA • IL.LUSTRE COL.LEGI D’ADVOCATS DE BARCELONA 
• ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE BALEARES • ILUSTRE COLEGIO DE 
ABOGADOS DEL SEÑORIO DE VIZCAYA • IMPRESSIONS INTERCOMARCALS 
S. A. • IMPROQUISA S. A. • INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INICIATIVES 
I ESPECTACLES • INMOBILIARIAS AGRUPADAS NAVES PARA LA PEQUEÑA IN-
DUSTRIA S. A. • JUAN RAMÓN PUERTAS HERNÁNDEZ S. L. • JUSTIPRECIO Y 
LICITACIONES CANA • KIMALDI ELECTRONICS S. L. • LA OREJA DE VAN GOGH 
• LA VANGUARDIA • LABORATORIOS DEL DR ESTEVE S.A. • MARAWORLD • 
MERCABARNA • METU SYSTEM IBÉRICA S. A. • MOBY DICK CLUB (LA LENTEJA 
S.L) • NATRACEUTICAL S.A. • NATUR CREX • NET TRANSMIT RECEIVE S.L. • 
NUEVO CONCEPTO EN FINANZAS CORPORATIVAS S. L. • OBRA SOCIAL DE CAJA 
SAN FERNANDO • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S. A. • OPEN HOUSE SPAIN S. L. 
• ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S. L. • PLÁS-
TICOS ALMAR MURCIA S. L. • PULSO INFORMÁTICA S. L. • REALES ALCÁZARES 
• RENFE • RIVA Y GARCÍA • RURALMED SLU • SAEV S. L. SERVEIS I APLICA-
CIONS ELECTRIQUES DEL VALLÉS S. L. • SALTO SYSTEMS S. L. • SCREENVI-
SION • SINERGES TECMON S. A. • T.Q. TECNOL S. A. • T.VIS.T. S. L. • TATUM 
CONSULTING GROUP S. A. • TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑA S.A.U • TERESA Y 
JOSE PLANA EMPRESA PLANA SL • TERMOFORMADO TERMOPACK S. L. • THE 
IRISH ROVER (EL GARBANZO S. L.) • TRISAL S. A. • TTI • UNIÓN TOSTADORA 
• UNIPOST, S.A. • UNIVERSIDAD CARLOS III • URBITANIA SL • VALORES & 
MARKETING S. L. • VELVOR S. A. U. • VIAJES DUBLÍN S. A. • VIAJES IBERIA • 
VILADRAUEDUCACIÓ.COM • VILATANIA PROMOCIONES INMOBILIARIAS SL • 
VODAFONE ESPAÑA S. A. • YAHOO IBERIA S. L. • ZARTELI S. L.

Gràcies a tots els que heu fet possible el tre-
ball d’Intermón Oxfam aquest any: pel vostre 
suport a campanyes de captació de fons, 
a l’editorial, al comerç just, a Un Dia per a 
l’Esperança; i per l’aportació de béns i serveis, 
assessorament o finançament a projectes de 
desenvolupament o emergències.

I gràcies a totes les entitats, empreses i col·lectius que no arribem a anomenar     i que heu contribuït a la nostra tasca de combatre la pobresa i la injustícia.



Cofinançadors públics
Volem donar les gràcies a totes aquestes institucions per la seva confiança en la nostra organització 
i per haver contribuït a canviar la realitat de moltes persones. Gràcies per donar suport a projectes 
de cooperació al desenvolupament i d’acció humanitària i activitats de sensibilització i d’educació, 
així com per impulsar el comerç just en la nostra societat.

Governs autonòmics

Diputación Foral  
de Álava 
Diputación Provincial 
de Alicante

Diputació  
de Barcelona
Diputación Foral  
de Bizkaia 

Diputación Provincial 
de Cádiz
Diputación Provincial 
de Castellón

Diputación Provincial 
de Córdoba
Diputación Provincial 
de Cuenca 

Diputació de Girona 
Diputación Provincial 
de Valencia
Diputación Provincial 
de Zaragoza

Diputacions

Area Metropolitana de 
Barcelona Mancomuni-
tat de Municipis

Fondo Castellano  
Manchego
Fondo Gallego

Fons Mallorquí d 
e Solidaritat  
i Cooperació

Govern d’Andorra
Parlamento  
de Andalucía

Altres organismes

Ayuntamiento  
de A Coruña
Ayuntamiento  
de Alicante 
Ayuntamiento  
de Arnuero
Ajuntament  
de Badalona
Ajuntament  
de Barcelona
Ayuntamiento  
de Basauri

Ayuntamiento de Bilbao
Ajuntament de Castelló
Ajuntament  
de Castellbisbal
Ayuntamiento  
de Córdoba
Ayuntamiento de  
Chiclana de la Frontera
Ajuntament de Girona
Ayuntamiento  
de Granada

Ayuntamiento  
de Logroño
Ajuntament de Lleida
Ayuntamiento  
de Madrid
Ayuntamiento  
de Málaga
Ajuntament de Mataró
Ayuntamiento  
de Murcia
Ayuntamiento  
de Oviedo

Ajuntament de  
Palma de Mallorca
Ayuntamiento  
de Pamplona 
Ajuntament de Sabadell
Ajuntament  
de Sant Cugat
Ajuntament de Sant 
Sadurni d’Anoia
Ayuntamiento de Sevilla
Ayuntamiento  
de Tarragona

Ajuntament de Terrassa
Ajuntament de València
Ajuntament  
del Vendrell
Ajuntament de Vilanova 
i la Geltrú
Concello de Vigo
Ayuntamiento  
de Vitoria-Gasteiz
Ayuntamiento  
de Zaragoza

Ajuntaments



CONCA

CÁCERES

CÒRDOVA

GRANADA

BAHÍA DE CADIS

MÀLAGA

GANDIA

CASTELLÓ

SANTIAGO
DE COMPOSTEL·LA

VIGO

SANTANDER
SANT SEBASTIÀ

LOGRONYO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MÚRCIA

ALACANT

PALMA DE MALLORCA
VALÉNCIA

BILBAO
LA CORUNYA

LLEÓ

SARAGOSSA

BARCELONA

TARRAGONA-REUS

VILANOVA I LA GELTRÚ
LLEIDA

TERRASSA
SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

BADALONA

ANDORRA

VITORIA-GASTEIZ

GETAFE

HUELVA

MATARÓSANT CUGAT

JEREZ DE LA FRONTERA

LAS PALMAS

SEU

COMITÈ

BOTIGA DE COMERÇ JUST

GIJÓN

OVIEDO

SEUS
BARCELONA (Seu Social) Roger de Llúria, 15 – 08010
LA CORUNYA Sta Catalina 16-20, 1º, locales B-C – 15003
BILBAO Alameda de Urquijo, 11 – 48008
MADRID Alberto Aguilera, 15 – 28015
SEVILLA Méndez Núñez, 1 – 41001
VALÈNCIA Marqués de Dos Aguas, 5 – 46002
SARAGOSSA León XIII, 24 – 50008

BOTIGUES
ALACANT Segura, 13
BARCELONA Roger de Llúria, 15  / Provença, 247  
/ Gran de Gracia, 156 
Badalona Sant Miquel, 53 baixos
Sabadell Sant Pere, 51 
Sant Cugat Enric Granados, 10
Terrassa Pg. Comte D’Egara,  2-4
Vilanova i la Geltrú Havana, 8 
BILBAO Alameda de Urquijo, 11
BURGOS Almirante Antonio Valdés y Bazán, 1
CADIS Valverde, 4
Jerez Francos, 25 
CASTELLÓ Enmedio 97   
CÒRDOVA Ptge. José Aumente Baena, Local Nº2 
GANDIA Torreta, 10
GIJÓN San Bernardo, 24
GIRONA Plaça Ví, 4 (al costat de l’Ajt.)
GRANADA Cruz, 44 (gairebé cantonada amb Solarillo Gracia)
GUADALAJARA Plaça Capitán Boixareu Rivera, 68
HUELVA Béjar, 7
LA CORUNYA Estrecha de San Andrés, 12 
LOGRONYO Calvo Sotelo, 24
LLEIDA  Roca Labrador, 7 (al costat de l’Edifici Escorxador)
LLEÓ Cervantes, 12
MADRID Alberto Aguilera, 15 / Goya, 68
Getafe Magdalena, 5 
San Sebastián de los Reyes Centro Cial Plaza Norte 2, Local 96

MÀLAGA Nosquera, 2 
MÚRCIA Echegaray, 4 (Pl. Romea)
OVIEDO Río San Pedro, 11 
PALMA DE MALLORCA Victoria, 4
PAMPLONA Paulino Caballero, 25
SALAMANCA Ancha, 6
SANT SEBASTIÀ San Francisco, 22 (Gros)
SANTANDER Santa Lucía, 33
SARAGOSSA León XIII, 24
SEVILLA Méndez Núñez, 1
TARRAGONA Sant Francesc, 6
TOLEDO Cordonerías, 7-9 (al costat de Cuatro Calles)
VALÈNCIA Marqués de Dos Aguas, 5
VALLADOLID Colmenares, 1
VIGO Ecuador, 31 
VITORIA-GASTEIZ Siervas de Jesús, 14

www.IntermonOxfam.org

Junts combatem la pobresa 
i la injustícia. Gràcies.

© Pablo Tosco / IO



Col.labora. Participa. Opina

902 330 331
www.IntermonOxfam.org
info@intermonOxfam.org

Junts combatem 
la pobresa i la injustícia




