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Una altra felicitat per 
a tothom és possible

Ariane Arpa

Directora d’Intermón Oxfam 

EDITORIAL

Benvolguts amics i amigues,

No cal que us digui que Haití ens ha ocu-

pat la ment i el cor aquestes últimes set-

manes. Perquè us en feu una idea, aques-

ta és l’emergència més greu que hem 

afrontat en els nostres 50 anys d’història. 

El drama d’Haití el va provocar un terratrè-

mol, però no ens enganyem, també és el 

resultat de la pobresa extrema, la inesta-

bilitat política, la manca d’infraestructures 

i la indiferència que ha mostrat, fi ns ara, la 

comunitat internacional envers el país més 

pobre d’Amèrica. Nosaltres som allà des 

de 1994, així com en molts altres països 

del Sud, treballant per reduir la vulnera-

bilitat de les persones més pobres; quan 

són el centre de totes les mirades (com ara 

a Haití), però també quan els periodistes 

han  marxat. 

De tota manera, no podem oblidar el con-

text de crisi econòmica i financera que 

vivim mundialment. Per això, el resum de 

les activitats de l’exercici 2008-2009, que 

us presentem tot seguit, té un gust agre-

dolç. Per a nosaltres, la crisi suposa un 

doble repte: en un moment en què els 

països del Sud on treballem necessiten 

més que mai el nostre suport, la possibi-

litat d’aconseguir els fons necessaris és, 

cada vegada, més incerta. 

La crisi repercuteix sobretot en els més 

pobres i vulnerables, però també ens 

ha afectat com a organització. Respec-

te a l’exercici anterior, hem afrontat una 

disminució d’ingressos d’un 9% deguda, 

en gran part, a la reducció conjuntural de 

fons públics i de fons procedents d’em-

preses i fundacions. Aquesta situació ens 

ha fet reaccionar i prendre mesures que 

permetessin mantenir els compromisos 

assumits i la qualitat del nostre treball. 

Per això, a més de ser molt més exigents 

en la contenció i la reducció de despeses, 

hem hagut d’amortitzar set llocs de treball 

i focalitzar els nostres esforços, revisant el 

nostre marc geogràfi c d’actuació.

Vull subratllar el suport continuat que re-

bem per part de socis, sòcies i donants. 

Ens dóna força, motivació i esperança 

comprovar que la solidaritat de la nostra 

base social és ferma i compromesa, fi ns i 

tot en moments com aquest, de tempta-

ció cap al replegament individual. També 

hem fet avanços importants –que desta-

quem en les pàgines següents– en els 

programes de desenvolupament i d’acció 

humanitària, en les campanyes de sensi-

bilització i incidència política i en el suport 

als grups productors de comerç just. Més 

d’un milió i mig de persones s’han bene-

fi ciat del nostre treball.

Crec sincerament que la crisi pot ser una 

oportunitat per avançar cap a una societat 

més equitativa. Una societat que no es-

tigui basada en l’acumulació i l’egoisme, 

sinó a construir plegats, a compartir, en 

la il·lusió. Una altra felicitat per a tothom 

és possible. I per això seguirem lluitant 

contra la pobresa i la injustícia. 

Gràcies!

Ariane Arpa

Ens dóna força i esperança comprovar 
que la solidaritat dels nostres socis, 
sòcies i donants és ferma, fins i tot en 
moments com aquest

Crec sincerament 
que la crisi pot ser 
una oportunitat per 
avançar cap a una 
societat més 
equitativa
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NOTÍCIES IO

Des de fa sis anys, organitzem un viatge per-

què cinc col·laboradors, escollits per sorteig, 

puguin conèixer, de primera mà, el treball que 

fem amb la seva ajuda. Aquest any, ens em-

portarem els guanyadors, i els seus acompa-

nyants, a Tanzània. Som allà des de 1993 per 

aconseguir que les famílies camperoles més 

pobres disposin de les eines necessàries per 

tenir una vida digna. També visitarem grups 

productors de comerç just. Si vols conèixer 

les impressions, fotografies i vídeos de les 

persones que van viatjar en anys anteriors al 

Perú, Moçambic, Nicaragua, República Domi-

nicana, Burkina Faso i l’Equador, entra a www.

IntermonOxfam.org/viajecolaboradores. T’hi 

apuntes? Per participar en el sorteig has de ser 

soci o sòcia actual d’Intermón Oxfam, haver 

fet un donatiu entre l’1 de gener de 2009 i 

el 9 d’abril de 2010 o ser titular de la targeta 

de crèdit Intermón Oxfam (més grans de 18 

anys). Una part del cost del viatge el cobreixen 

els viatgers i, la resta, patrocinadors. Inscriu-

t’hi abans del 9 d’abril, trucant al 902 330 

331 o a través de www.IntermonOxfam.org/

viajecolaboradores, on pots trobar més infor-

mació.

VINE A TANZÀNIA I DESCOBREIX EL QUE FAS POSSIBLE

A Intermón Oxfam estem decebuts. Des-

prés de mesos fent actes de carrer, recollint 

signatures (prop de 70.000), presentant els 

nostres estudis, enviant cartes a Zapatero i, 

en defi nitiva, pressionant per aconseguir un 

acord climàtic just, ambiciós i vinculant, la 

Cimera de Copenhaguen ha estat un fracàs. 

L’acord de mínims assolit inicialment pels 

Estats Units, l’Índia, la Xina i Sud-àfrica no 

va ser ni tan sols ofi cialment adoptat per 

la Conferència, per l’oposició de diversos 

països. Es limita a resumir les metes voluntà-

VERGONYA CLIMÀTICA A COPENHAGUEN

APROPA’T I 
CONEIX-NOS 
MILLOR
Obrim les nostres portes per 

explicar-te com gestionem els 

recursos i tot el que aconse-

guim gràcies a persones que 

reaccionen com tu. A partir 

del 8 de març, organitzarem 

més de 50 actes de rendi-

ció de comptes a les nostres 

seus i comitès als quals es-

teu convidats. Hi haurà jorna-

des de portes obertes, xerra-

des, taules rodones, visites a 

les seus… Trobaràs més in-

formació sobre els actes que 

s’organitzen a la teva ciutat 

a www.IntermonOxfam.org/

rendintcomptes
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ries de reducció d’emissions i no destina als 

països pobres els diners que realment neces-

siten per adaptar-se a l’escalfament global. 

“Ja és tard per salvar la Cimera, però no 

per salvar el planeta. No tenim una altra al-

ternativa”, va assegurar, en la clausura, José 

A. Hernández de Toro, el nostre portaveu en 

canvi climàtic. “Només podem seguir enda-

vant cap a un acord legalment vinculant el 

2010. Esperem que el Govern espanyol assu-

meixi aquest repte durant la seva presidència 

europea”, va concloure. 

Volem solidaritzar-nos amb el nostre 

company Juan López de Uralde, di-

rector de Greenpeace a Espanya, que 

va passar 21 dies en presó preventiva 

incomunicada per una acció pacífi ca i 

reivindicativa en la Cimera. Com altres 

organitzacions, incloent-hi moltes de 

daneses, ens sembla una mesura exa-

gerada i en unes condicions impròpies 

d’un Estat de dret.

4

04-05 CAT.indd   404-05 CAT.indd   4 5/2/10   13:32:065/2/10   13:32:06



Aquest semestre, el Govern espanyol presideix la Unió Europea i estem 

pressionant Zapatero perquè compleixi les seves promeses i faci de 

la UE una potència líder en la lluita contra la pobresa. Fins al juny, 

no pararem de recordar-li algunes frases que va dir i que s’han de 

traduir en accions concretes. La nostra campanya es basa a donar-li 

les gràcies perquè confiem que convertirà les seves paraules en fets. 

Al gener, vam començar amb l’entrega simbòlica d’un rosegó de pa al 

president, perquè no s’oblidi dels més de 1.000 milions de persones 

que passen fam al món. 

QUÈ DEMANEM
Des d’Intermón Oxfam, creiem 

que Espanya ha d’aprofitar la 

seva posició perquè la UE lide-

ri un model de creixement que 

surti de la crisi beneficiant totes 

les persones i també el planeta. 

Per això, en concret, demanem 

al Govern que promogui un Pla 

de Rescat dels Objectius de 

Desenvolupament del Mil·lenni, 

que inclogui més recursos per al 

desenvolupament i redobli els es-

forços en la lluita contra la fam. 

També li reclamem que impulsi, 

sempre dins de la UE, un acord 

global en la lluita contra el canvi 

climàtic i avenços en la cons-

trucció de pau, promovent solucions polítiques duradores que anteposin 

la protecció de la població civil en situacions de conflicte. Més informació 

a www.IntermonOxfam.org/graciasjoseluis

GRÀCIES, JOSÉ LUIS, PER IMPULSAR 
UNA EUROPA SOLIDÀRIA. 
PERQUÈ HO FARÀS, NO?

Vuit de cada deu ciutadans de la Franja de Gaza de-

penen de l’ajuda internacional, i el 90% de la població 

pateix talls en el subministrament diari d’aigua, llum 

i gas. Són dades de l’informe Fallando a Gaza: no 

hay reconstrucción, no hay recuperación, no hay más 

excusas, elaborat per 16 organitzacions d’acció hu-

manitària, entre les quals hi ha Oxfam Internacional. 

Un document que surt a la llum per denunciar “no 

solament que Israel, amb el bloqueig, està casti-

gant la població de la Franja pels actes d’alguns, 

sinó que la comunitat internacional també els ha 

fallat, perquè les seves declaracions inicials no han 

estat acompanyades d’accions per acabar amb aques-

ta perjudicial política israeliana”, assenyala la nostra 

portaveu, Lara Contreras. El bloqueig, que va comen-

çar el juny de 2007 després que Hamas prengués el 

control de Gaza, impedeix la reconstrucció de la zona, 

devastada un any després de l’ofensiva militar Plom 

Fos de l’exèrcit israelià. “La miserable realitat que 

suporten diàriament 1,5 milions de persones hauria 

d’horroritzar  qualsevol amb una mica d’humanitat”, 

assegura Kate Allen, directora al Regne Unit d’Amnis-

tia Internacional. “Tots els Estats estan obligats pel 

dret internacional a intervenir i posar punt i final a 

aquest brutal bloqueig”, afegeix Allen. En concret, les 

organitzacions que rubriquen l’informe demanen a la 

Unió Europea, i especialment al Govern espanyol que 

té la presidència, que emprengui accions immediates 

i concretes per a l’aixecament d’aquest bloqueig. 

Descarrega’t l’informe a www.IntermonOxfam.org/

estudis

NO MÉS EXCUSES PER POSAR FI 
AL BLOQUEIG A GAZA 

Tú también puedes sumarte al propósito más importante del milenio: que la Presidencia Europea
cumpla su promesa y actúe contra la pobreza. Cuantos más seamos, mayor será el compromiso
de quienes tienen la última palabra.

Ante la pobreza, reacciona    www.IntermonOxfam.org/graciasjoseluis

“LA ERRADICACIÓN DEL HAMBRE
SERÁ EJE PRIORITARIO DE LA
PRESIDENCIA ESPAÑOLA.” José Luis Rodriguez

Zapatero,28/01/2009 El País.

Cada minut, 100 persones s’enfonsen en la pobresa. I si 100 més com tu 

se sumessin a la solidaritat? Podríem canviar el món! Aquest és el repte 

que ens proposem aconseguir en la 16a edició de la nostra festa. Volem 

demostrar que és possible combatre la pobresa. Sabem que treballant 

per la justícia i lluitant perquè les persones tinguin mitjans de vida sos-

tenibles, com fem a l’Equador, estan més a prop d’exercir el seu dret a 

una vida digna. Amb la teva participació i la dels teus, volem provocar 

reaccions en cadena i fer que l’esperança es multipliqui. Et necessitem. 

Vine i gaudeix de les activitats que hem organitzat. Informa’t del dia que 

se celebra a la teva ciutat a www.IntermonOxfam.org/diaesperanca

A L’ABRIL, NO ET PERDIS 
UN DIA PER A L’ESPERANÇA
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Aquest és el lema de la campanya l’objectiu principal 

de la qual és informar sobre el procediment per dei-

xar una herència o un llegat solidari i que Intermón 

Oxfam, juntament amb 6 ONG més, vam llançar el 

maig de 2007. Actualment, ja són 18 les organit-

zacions que hi participem, i es considera que és 

la iniciativa conjunta de més envergadura del tercer 

sector. Volem donar a conèixer a la societat espa-

nyola com es pot fer un testament en benefici d’una 

organització sense ànim de lucre, la millor forma 

d’estendre la solidaritat a les pròximes generacions i 

contribuir a un futur millor per a tothom. Els llegats i 

herències que rebem a Intermón Oxfam ens perme-

ten continuar treballant a favor de les persones més 

desafavorides. Si vols més informació, entra a www.

IntermonOxfam.org/llegats o escriu un correu elec-

trònic info@IntermonOxfam.org. També pots entrar a 

la web de la campanya: www.legadosolidario.org

SIGNARIES PER DEIXAR 
UN MÓN MILLOR?
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NOTÍCIES MÓN

El 12 de gener un fort terratrèmol de 7,3 en l’escala de Richter va 

sacsejar Haití, el país més pobre del continent americà, tot just un any 

després que el pas dels huracans Gustave i Ike deixessin 500 víctimes 

i gairebé un milió de damnifi cats. Aquesta nova catàstrofe ha afectat 

uns dos milions de persones, la xifra de morts s’eleva, al tancament 

d’aquest número, a 200.000 i els desapareguts es compten per 

desenes de milers. A la capital, Port-au-Prince, regna el caos. Els 

hospitals estan col·lapsats, les infraestructures derruïdes i la majoria 

de les comunicacions tallades. Una setmana més tard, el dimecres 20, 

un nou tremolor, de magnitud 6,1, va acabar d’ensorrar els edifi cis ja 

danyats en l’anterior sisme. 

Però no és el mateix un terratrèmol al Japó que un a Haití, on la im-

mensa majoria de la població viu en barraques, els serveis sanitaris 

són insufi cients i l’estructura d’Estat, gairebé inexistent. Poques hores 

després del sisme, el nostre director regional per a l’Amèrica Central i 

el Carib, Miguel Ángel Herrero, feia una crida a la solidaritat per respon-

dre de manera urgent a aquesta emergència, però també convidava a 

la refl exió següent: “Ara, abans que Haití torni un altre cop a l’oblit 

mediàtic, és el moment de preguntar-se per què sempre són els més 

pobres els que pateixen les pitjors conseqüències dels desastres na-

turals. El desastre el va causar el terratrèmol, però també el dúmping1 

HAITÍ: QUAN EL TERRATRÈMOL 
FA TREMOLAR CASES DE LLAUNA
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que obliga els camperols a abandonar els seus camps i emigrar a la 

capital, les condicions en què s’amunteguen centenars de milers de 

persones en districtes com Cité Soleil o Martissant, la falta d’ocupació 

per a una gran part dels joves a la capital, els serveis sanitaris que no 

cobreixen les necessitats més bàsiques de la població o la insuportable 

pujada del preu dels aliments bàsics”. 

A Intermón Oxfam som conscients d’aquesta situació i per això fa 

més de 16 anys que treballem a Haití. No podem evitar els desastres 

naturals però sí la vulnerabilitat dels que han de viure amb aquest 

risc. Donem suport als petits productors d’arròs de la vall d’Artibonite 

perquè puguin viure de les seves collites i, en l’àmbit urbà, oferim mi-

crocrèdits i capacitació a dones i adolescents dels barris més pobres 

perquè es puguin guanyar la vida. A més a més, intervenim sempre 

que es produeix una catàstrofe i seguim allà mesos després, ensenyant 

mesures de prevenció davant futurs desastres i contribuint a la recons-

trucció a llarg termini.  

1 Quan un govern o un fabricant exporta un producte a un altre país a un preu inferior 

al que té al país d’origen, o inferior al cost de producció. Aquesta pràctica afecta nega-

tivament els productors dels països pobres. Per exemple, el 2005, els Estats Units van 

exportar arròs un 26% per sota del cost de producció; els arrossers d’Haití no van poder 

competir amb un preu com aquest i van haver de produir amb pèrdues.

LA NOSTRA RESPOSTA A L’EMERGÈNCIA
Des d’Intermón Oxfam, hem pogut avaluar la situació in situ, ja que 

disposàvem d’un equip de resposta humanitària a la capital. La nos-

tra prioritat ha estat la provisió de material de refugi, aigua potable 

i sistemes de sanejament per evitar la propagació de malalties. Al 

principi, les condicions eren extraordinàriament difícils, a causa de 

l’absència d’infraestructures vitals (telecomunicacions, carreteres, 

electricitat, etc.). Iván Muñoz, portaveu d’Intermón Oxfam, ens ex-

plicava la situació tres dies després del sisme: “Això és un malson 

per als supervivents i per als treballadors humanitaris. L’aeroport 

està gairebé en ruïnes, les comunicacions no funcionen i la gent 

està traumatitzada i en estat de gran necessitat”. Malgrat tot, en 

la primera fase de la resposta, hem distribuït més de 85 tones de 

material, entre tancs d’aigua, aixetes, pastilles de purifi cació d’ai-

gua, galledes, latrines, i un llarg etcètera. L’enviament s’ha fet des 

de Madrid, Panamà i la seu d’Oxfam Internacional a Oxford (Reg-

ne Unit). Paral·lelament, i a causa de les restriccions d’accés per 

avió, hem fet un corredor humanitari entre Santo Domingo i Haití 

per garantir el transport i l’entrega de material humanitari. Aquesta 

és, sens dubte, la pitjor emergència que hem afrontat. Com ens 

transmetia la nostra companya d’Oxfam Gran Bretanya, des d’Haití: 

“Molts dels membres del meu equip han perdut les seves cases 

i alguns han patit la mort de familiars… Però estem treballant… 

L’únic que podem fer és treballar i treballar intensament”.
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Abordem les causes i les conseqüències de la pobresa 

i la injustícia i reaccionem davant d'elles orientant la nostra tasca 

entorn de 5 eixos estratègics:

Promovem l’accés d’homes 

i dones a uns ingressos que 

els permetin tenir una alimentació 

sana i una vida digna.

Treballem perquè totes 

les persones tinguin dret a 

educació, sanitat i aigua potable, 

gratuïts i de qualitat.

Mirem de protegir i assistir les 

persones afectades per un 

desastre natural o un conflicte; 

abans, durant i després 

de la catàstrofe.

Lluitem perquè les dones tinguin 

el control de les seves pròpies 

vides, tant a nivell econòmic 

com polític i social.

Construïm un moviment ciutadà 

global capaç d’exigir justícia, 

a governs i empreses, i el lliure 

exercici dels seus drets.
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Per aconseguir canvis que garanteixin els drets bàsics de les persones, 

actuem d’una manera integral des de quatre àmbits de treball, 

juntament amb organitzacions del Sud i amb els nostres aliats del Nord.

Com a membres d’Oxfam Internacional, treballem conjuntament 

amb la resta d’afiliats i amb organitzacions del Sud i del Nord 

que comparteixen els nostres valors.

Implementem projectes 

a més de 21 països 

contribuint a millorar la 

vida de les persones 

més pobres.

Assistim 

les poblacions més 

vulnerables afectades 

per emergències 

mentre reclamem 

que es protegeixin 

els seus drets.

Pressionem 

empreses i governs; 

mobilitzem la societat 

civil i impulsem una 

educació per a la 

ciutadania global.

Donem suport 

a grups productors 

del Sud perquè 

s’incorporin al mercat 

internacional amb 

unes condicions 

laborals dignes.

La nostra tasca s’emmarca en el compromís de fer efectius els cinc drets fonamentals de les persones: 

dret a mitjans de vida sostenibles, dret a serveis socials bàsics, dret a la vida i a la seguretat, 

dret a ser escoltats i dret a la pròpia identitat.
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Èxits Avenços

Hem defensat polítiques agràries 

a favor dels petits agricultors en 

16 programes, en temes com 

aconseguir una bona política fi scal, 

polítiques comercials favorables 

o la incorporació dels drets de 

les famílies camperoles en la 

Constitució. 

Hem millorat la qualitat de les 

nostres compres de comerç just, 

amb una orientació que dóna més 

rellevància a criteris relatius a la 

pobresa del país i a la proporció de 

dones en els grups productors. Així 

mateix, hem començat a considerar 

l’impacte mediambiental com un 

altre factor a tenir en compte. 

Hem contribuït que la producció 

agrícola tingui més sortida 

comercial, a través de la construcció 

de més de 60 agroindústries, que 

permeten a les famílies camperoles 

obtenir més ingressos per a les 

seves collites.

Més de 200.000 persones s’han 

benefi ciat directament del nostre 

treball per garantir l’accés a 

educació de qualitat i aigua potable. 

Dones i nenes disposen de més 

temps per a altres activitats en 

disminuir el dedicat a cercar i 

transportar aigua.

Hem atès 334.319 persones 

en actuacions d’emergència, 

posicionant-nos com a ONG de 

referència en acció humanitària en 

aigua, higiene i sanejament. 

A l’Àfrica de l’oest, hem aconseguit 

l’adopció d’una política regional que 

regula el sector miner per la CEDEAO 

(Comunitat d’Estats de l’Àfrica de 

l’Oest). Amb aquesta nova directiva 

es pretén evitar la competència entre 

països per atreure inversions, fet 

que atorga avantatges abusius a les 

companyies.

Amb la campanya Armes sota 

control, formada també per 

Amnistia Internacional i IANSA, 

hem contribuït que el Tractat 

Internacional de Comerç d’Armes 

rebi un ampli suport de l’ONU, 

amb el vot de 147 països a favor 

de la seva creació. Recentment, els 

principals països del món venedors 

d’armes s’han compromès a 

impulsar aquest procés. 

Hem aconseguit el reconeixement 

ofi cial per part de les 

Administracions (local i nacional) 

de la importància del treball en 

educació formal en la construcció 

d’una ciutadania global. També 

hem contribuït activament a la 

defi nició de l’estratègia d’educació 

en la cooperació espanyola i a la 

incorporació legal del concepte de 

ciutadania global en la Llei orgànica 

d’educació (LOE).

Més dones accedeixen i controlen 

recursos econòmics i ingressos 

estables mitjançant la millora de 

l’accés a la terra i al mercat laboral, 

entre altres.
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Aprenentatges

Reforçar la capacitat de les 

organitzacions locals amb què 

treballem al Sud. Treballar 

conjuntament i ser realistes amb els 

temps i resultats assolibles. 

Perquè sempre intentem millorar el nostre treball per ser més efi caços 

i tenir més i millor impacte en les comunitats amb què treballem… els 

nostres “deures” per al pròxim exercici són:

Donar més rellevància, coherència 

i consistència al nostre treball per 

aconseguir una ciutadania global 

activa, estats efi caços i un sector 

privat responsable.

Hem aconseguit avenços en la 

lluita contra la violència envers les 

dones, en termes de canvis en 

idees i polítiques, i hem enfortit 

organitzacions, moviments i xarxes 

de dones, i això ha facilitat la 

demanda dels seus drets. 

Incorporar l’enfocament de gènere 

en els programes que no són 

específi cs de drets de les dones 

així com en les nostres accions 

de campanyes. Fer visible aquest 

treball continua sent un tema 

pendent. 

Hem enfortit estructures de l’Estat 

dedicades a l’educació, en l’àmbit 

local i municipal, perquè assumeixin 

la seva responsabilitat de garantir 

el dret a l’educació dels seus 

habitants. 

Analitzar les possibilitats reals 

d’aprofi tar les potencials sinergies 

entre salut, higiene i sanejament en 

acció humanitària, els programes 

de desenvolupament i el treball 

de campanyes en alguns països 

específi cs. És una assignatura 

pendent garantir una resposta 

integral, que inclogui campanyes 

d’acció política en les intervencions 

humanitàries.

Millorar metodologies i eines que 

permetin fer més transparent la 

nostra gestió. Estem desenvolupant 

polítiques de responsabilitat 

social organitzativa, transparència 

i rendició de comptes, i alhora 

hem implementat una nova eina 

informàtica, com un procés de 

renovació tecnològica acompanyat 

d’una millora de la qualitat, la gestió 

i l’anàlisi de la informació. 

©
 P

a
b

lo
 T

o
s
c
o
 /

 IO

©
 P

a
b

lo
 T

o
s
c
o
 /

 IO

11Memòria Anual Intermón Oxfam  |  2008-2009  |  ÈXITS, AVENÇOS I APRENENTATGES | 

10-11 logros CAT.indd   1110-11 logros CAT.indd   11 5/2/10   13:38:055/2/10   13:38:05



L a crisi financera i econòmica, així 

com el canvi climàtic, ha repercutit 

especialment en les persones pobres 

dels països del Sud. La FAO adverteix 

que ja hi ha més de 1.000 milions de perso-

nes que passen fam al món. Per tot això, ara 

més que mai, és necessària la nostra actu-

ació dirigida a garantir la seguretat alimen-

tària, així com el nostre treball d’incidència 

per aconseguir més inversions en agricultura 

i polítiques agràries que tinguin en comp-

te les famílies camperoles. Sembla que 

aquests temes desperten més interès entre 

els líders mundials que, per exemple, han in-

crementat els compromisos d’ajuda (20.000 

milions de dòlars per als pròxims 3 anys, en 

l’àmbit global, i 1.500 milions d’euros per als 

pròxims 5 anys, per part d’Espanya), encara 

que haurem de vigilar que compleixin les se-

ves promeses. L’escalfament global també ha 

estat al centre de l’agenda internacional (i de 

la nostra), amb els ulls posats en la Cimera 

de Copenhaguen, de desembre de 2009. 

 

MITJANS DE VIDA SOSTENIBLES
A Intermón Oxfam creiem que per aconseguir 

la justícia econòmica és imprescindible que 

les poblacions pobres disposin de mitjans 

que els permetin obtenir ingressos sufi cients 

per tirar endavant les seves famílies. Per 

això, hem ajudat les i els petits camperols 

del Sud a produir més, a diversifi car la seva 

producció i a conservar-la millor. A Tanzània, 

per exemple, continuem construint centres 

d’aprovisionament per disposar de gra en 

les èpoques d’escassetat. Allà també ense-

nyem tècniques veterinàries amb l’objectiu 

de millorar la productivitat del pollastre local. 

També hem donat suport a la construcció de 

60 agroindústries que donen una sortida co-

Justícia econòmica 
Durant aquest exercici, hem implementat 34 programes els objectius dels quals són 

aconseguir mitjans de vida sostenibles, canvis en polítiques agrícoles i l’enfortiment 

d’organitzacions camperoles a 20 països del Sud. Paral·lelament, col·laborem amb 

108 grups productors als qui comprem comerç just i els quals, gràcies a això, poden 

tenir una vida digna. Tot això ha anat acompanyat d’un intens treball d’incidència 

política (reforçat per la publicació de 17 informes). 

mercial a la producció agrícola. És el cas de 

Burkina Faso, on, a través de l’organització 

AWB, aconseguim que 47 grups productors 

(més de 2.000 persones, el 70% dones), 

dedicats a l’exportació de mango sec, ha-

gin diversifi cat els seus ingressos amb la 

comercialització, per al mercat intern, de 

l’anacard i els seus derivats (oli, caramel, 

paté i sabó) i els sucs, melmelades i al-

mívars de mango, pinya i papaia. Durant el 

2008, les unitats de transformació que gesti-

onen van donar feina a més de 800 persones 

i els benefi cis no van deixar d’augmentar.  

D’altra banda, hem enfortit les associacions 

camperoles perquè puguin defensar els seus 

drets davant de l’Estat. A l’Equador, el nos-

tre suport a les organitzacions Ecuarunari 

i Conaie va permetre que s’inclogués en la 

Constitució el dret a l’aigua; i a Bolívia hem 

12
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“Per mi, ser dona suposa cuidar el 
meu territori, el meu cos, la meva 
família. I la meva família no sola-
ment és el meu marit i els meus dos 
fi lls, sinó les 126.000 dones que for-
men part de Femucarinap, amb les 
quals lluitem cada dia per defensar 
les nostres terres, aigua i llavors”, 
assegura contundentment Lourdes, 
presidenta d’aquesta organització. 
“Les dones camperoles tenim un 
paper fonamental en la societat: 
garantir la seguretat alimentària, 
una responsabilitat que ens obliga 
a lluitar contra els polítics que do-
nen prioritat als biocombustibles, 
encara que això signifi qui enviar la 
petita agricultura a l’extrema po-
bresa, o que permeten l’entrada de 
llavors transgèniques que posen en 
risc la fertilitat de la terra”, explica. 
El programa de mitjans de vida sos-
tenible que implementem al Perú 
promou organitzacions com la que 
presideix Lourdes, que donen veu a 
les persones camperoles perquè no 
perdin el que els pertany.

LOURDES HUANCA, 
DEL PERÚ

“Un infant que 
no s’alimenta bé 
no pot aprendre 
a l’escola perquè 
s’adorm” 

contribuït a incorporar la proposta sobre ter-

ra, territori i accés a recursos naturals en la 

Constitució. A Burkina Faso, hem secundat 

els productors perquè puguin negociar preus 

mínims per a l’arròs, i a la República Domi-

nicana, la formació en incidència política a 

un grup de dirigents cafeters els va servir per 

preparar una proposta de llei sobre pagament 

per serveis ambientals.

CAMPANYES A ESPANYA
Per aconseguir la justícia econòmica, també 

a Espanya hem desenvolupat un intens treball 

d’incidència política, basat en un ampli treball 

d’investigació i anàlisi. En aquest exercici, 

destaquem la nostra participació en la Reu-

nió d’Alt Nivell sobre Seguretat Alimentària 

(RANSA), que va celebrar l’ONU a Madrid el 

gener passat, acompanyada d’actes de carrer 

El canvi climàtic i la pobresa han estat els protagonistes de nou dels 

nostres informes. Destaquen Derecho a sobrevivir: el reto humanitario 

del siglo XXI; Convertir el carbono en oro o cómo la comunidad 

internacional puede fi nanciar la adaptación al cambio climático sin 

quebrar la banca; i Esfuerzo compartido: la cooperación global es clave 

para lograr en Copenhague un acuerdo justo y seguro sobre el clima.   

Descarrega-te’ls a www.IntermonOxfam.org/estudis

9

a 21 ciutats per exigir més efi càcia i menys 

burocràcia contra la fam. Paral·lelament, 

continuem reclamant una actuació més com-

promesa contra el canvi climàtic que castiga, 

sobretot, els països pobres. Demanem una re-

ducció efi caç i equitativa de les emissions de 

CO
2
, i alhora exigim als causants del problema 

una transferència sistemàtica de recursos cap 

als països més afectats (que són els que tenen 

menys recursos) perquè es puguin adaptar a 

l’escalfament global. 

COMERÇ JUST
Un altre dels fronts en què treballem perquè les 

persones del Sud disposin de mitjans de vida 

segurs i sostenibles és el comerç just. L’apor-

tació total de les compres durant aquest exer-

cici ha estat de 7,3 milions d’euros, un 14% 

menys del que s’havia previst, a causa dels 

efectes de la crisi. Tot i així, hem augmentat 

la proporció de les compres directes a grups 

productors (les indirectes són aquelles que 

fem a través d’altres organitzacions europees 

de comerç just, especialment d’alimentació) i 

hem aconseguit una millora qualitativa de les 

nostres compres, prioritzant les adquisicions 

a grups productors dels països més pobres i 

a aquells formats per dones. Així mateix, hem 

començat a considerar l’impacte mediambien-

tal com un altre indicador a tenir en compte. 

Fruit d’això, per exemple, és la nostra compra 

de samarretes a Rajlashmi, grup productor de 

l’Índia que utilitza cotó ecològic. L’Índia conti-

nua sent, juntament amb Nicaragua i Guate-

mala, el nostre principal proveïdor.

t Donem suport a camperols com Oswaldo 
Muñoz (a la foto) perquè puguin regar les seves 
terres a La Trinidad (Guatemala) i així mantenir 
la producció, fins i tot quan no plou.

informes
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Serveis 
socials bàsics
Hem desenvolupat programes d’educació a Angola, Burkina Faso, Moçambic, el 

Sudan i l’Índia i programes d’aigua i sanejament a Etiòpia i Haití, procurant que 

augmenti la participació de dones i nenes. Gràcies al nostre treball, hem millorat 

l’accés a educació de qualitat i aigua potable de més de 200.000 persones. La 

provisió de béns i serveis s’ha completat amb accions de sensibilització, mobilització 

social, creació de xarxes i incidència política. 

© Tomàs Abella / IO
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L a universalització de l’educació pri-

mària i una paritat més elevada a les 

aules són els principals avenços que 

es produeixen en l’àmbit de l’educa-

ció, segons l’Informe de seguiment mundial 

dels Objectius de Desenvolupament del Mil-

lenni (ODM), publicat el 2009. La matrícula 

en ensenyament primari va arribar al 88% el 

2007 (enfront del 83% el 2000), sent a les 

regions més endarrerides, com l’Àfrica sub-

sahariana, on el progrés ha estat més signifi -

catiu. A molts països, aquesta millora és fruit 

d’un despesa pública més gran, situació que 

podria canviar radicalment a causa de l’actual 

crisi econòmica. D’altra banda, destaca el fet 

que Espanya hagi augmentat l’ajuda ofi cial al 

desenvolupament destinada a serveis socials 

bàsics, passant, d’una xifra al voltant del 17%, 

el 2006, a gairebé un 25%, el 2008. 

EDUCACIÓ
Per millorar l’accés i la qualitat de l’educació, 

des d’Intermón Oxfam, construïm i rehabili-

tem equipaments, comprem material didàctic 

i formem milers de mestres (homes i dones) 

de primària i secundària. No solament volem 

augmentar el nombre de docents, sinó tam-

bé millorar les competències professionals 

dels que estan en actiu, com demostra el 

nostre suport a l’Institut de Formació Pro-

fessional de Cabo Delgado, de Moçambic, 

on, aquest any, s’han graduat 232 nous pro-

fessors, més 506 que ja estaven treballant. 

A més a més, hem aconseguit que, en les 

noves incorporacions, hi hagi més dones (un 

40,7%). D’altra banda, hem fet possible una 

participació més elevada de la comunitat en 

les decisions dels responsables d’educació 

a nivell local, regional i estatal. També hem 

fomentat la creació de xarxes formades per 

organitzacions de la societat civil i la seva 

participació en campanyes nacionals, com la 

campanya Educació per a tothom a Angola, 

Burkina Faso i Moçambic. Finalment, hem 

aconseguit més implicació dels organismes 

públics a garantir el dret a l’educació, espe-

cialment per a dones i nenes. 

A Espanya, hem liderat l’equip d’incidència de 

la coalició espanyola de la Campanya Mundial 

per l’Educació, les reivindicacions de la qual 

han estat recollides àmpliament pel Pla Direc-

tor de la Cooperació Espanyola (2009-2012). 

Que el Govern hagi tingut en compte les 

aportacions d’Intermón Oxfam ens omple de 

satisfacció, encara que farem un seguiment 

de prop perquè la crisi econòmica no freni 

aquests avenços. En un altre àmbit, l’edició de 

2009 del Festival de Curts Actua va abordar el 

tema de l’accés a l’educació, acostant aquesta 

problemàtica a la societat espanyola. Aques-

ta activitat va rebre el suport de Telecinco, la 

qual va ocupar el seu projecte “12 meses, 12 

causas” el mes de maig. 

AIGUA
Amb l’objectiu d’estendre l’accés a l’aigua po-

table, a Intermón Oxfam construïm i millorem 

les infraestructures, enfortim els comitès d’ai-

gua perquè les gestionin i mantinguin, i sensi-

bilitzem la població benefi ciària en temes d’hi-

giene i sanejament. Aquest treball és especial-

ment visible a Etiòpia on, acumulativament, 

hem aconseguit que 102.000 persones dis-

posin d’aigua de qualitat més a prop de les 

seves cases, permetent que les dones, encar-

regades d’anar a buscar-la, puguin dedicar 

més temps a activitats productives (fet que 

els dóna més independència econòmica) i a 

participar activament en estructures comuni-

“Treballem per donar poder a les 
persones, siguin homes o dones.” 
Aquest és l’ambiciós objectiu de 
Zampaligré, responsable del Cen-
tre Polivalent de Formació Beoog 
Yinga, de Nacombogo, una de les 
moltes escoles a les quals donem 
suport en aquest país africà. Els 
seus alumnes –adolescents de 9 a 
13 anys que no han pogut anar a 
escola abans o l’han deixat prema-
turament– han d’assistir a classe 
durant quatre anys per aprendre a 
llegir i escriure, càlcul, francès, etc. 
Després, reben formació professio-

ZAMPALIGRÉ 
KABRÉ AMINATA,
DE BURKINA FASO

“Els estudiants 
surten d’aquí amb 
un projecte de 
vida”

nal durant 18 mesos, aprenent tèc-
niques agrícoles i ramaderes (tant 
tradicionals com modernes) que els 
permetran guanyar-se la vida. Dis-
posar d’una hectàrea de terreny per 
aplicar aquests coneixements és un 
requisit bàsic per ser acceptat. Com 
que això és molt difícil, l’escola els 
ajuda amb microcrèdits. “Sobretot 
en el cas de les noies, accedir a 
aquesta formació suposa un gran 
canvi: no dependran del marit o 
del germà i podran construir la se-
va pròpia casa i criar el seu bestiar”, 
explica. 

Els nostres projectes a 

Etiòpia contribueixen a 

reduir el temps destinat 

per dones, nenes i 

nens a la recerca i 

transport d’aigua. 

Abans hi dedicaven de 

2 a 5 hores diàries i ara 

només 20 minuts.

minuts
20

tàries com els comitès d’aigua. D’altra banda, 

hem capacitat 592 comunitats perquè gestio-

nin els serveis de salut, higiene i sanejament. 

D’aquesta manera, garantim la sostenibilitat 

dels serveis i aconseguim més implicació en 

campanyes d’incidència política. 

A Espanya, a través de la nostra presència en 

deu festivals de música l’estiu de 2008, vam 

sensibilitzar la joventut sobre la importància 

d’estalviar aigua, un bé escàs a molts països 

del Sud.

t Brahané es llevava a les 4 del matí per anar a agafar aigua en un 
estany situat a diverses hores de casa seva, a Wargeba, província de 
Tigray (Etiòpia). Ara ja no ho ha de fer.

© Mónica Galcerán / IO
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E l panorama internacional continua 

sent desolador: s’agreugen els desas-

tres lligats al canvi climàtic; continu-

en les crisis cròniques com Somàlia, 

República Democràtica del Congo, Palestina o 

Darfur (Sudan); i s’incrementen les situacions 

de crisis alimentàries a causa de la pujada dels 

preus dels aliments i les difi cultats per part de 

les organitzacions humanitàries d’accedir a 

algunes poblacions. Tot això en un context en 

què l’accés a les poblacions cada cop és més 

difícil a causa de la inseguretat i les restric-

cions imposades per les autoritats. A més a 

més, l’ajuda humanitària ha disminuït.

ASSISTÈNCIA I PROTECCIÓ EN CRISIS
El nostre treball en acció humanitària ha cres-

cut exponencialment, ja sigui amb activitats 

d’aigua, higiene i sanejament com de segu-

retat alimentària i reducció de riscos davant 

nous desastres. Ens hem posicionat com una 

ONG de referència en temes d’aigua, amb 

intervencions com les portades a terme des-

prés dels forts huracans a Haití, la sequera a 

la zona del Chaco al Paraguai, les epidèmies 

de còlera a Moçambic, o la nostra actuació 

als camps de refugiats del Txad, on arriben 

els sudanesos que fugen de la violència a 

Darfur. En totes aquestes emergències, la 

nostra actuació consisteix a garantir aigua po-

table per a la població afectada i accés a higi-

ene i sanejament, per evitar la propagació de 

malalties. Objectius que aconseguim mitjan-

çant la construcció de fonts, latrines, dutxes 

i àrees de rentada, la formació de promotors 

d’higiene i la distribució de kits per garantir un 

bon ús de l’aigua (galledes, olles, sabó, etc.). 

Impulsar la participació de la comunitat ga-

ranteix l’ús òptim d’aquestes infraestructures. 

A més a més, hem incorporat les necessitats 

de dones i nenes tant mitjançant solucions 

tècniques (per exemple, construint latrines se-

parades per sexes i en emplaçaments visibles 

per evitar agressions) com propiciant la seva 

participació en activitats de promoció de salut 

i higiene. Per desgràcia, durant aquest exer-

cici, la captació de fons per respondre a les 

diferents catàstrofes s’ha vist afectada per la 

crisi econòmica, sobretot la de fons privats.

INCIDÈNCIA POLÍTICA
El treball d’acció humanitària d’Intermón Ox-

fam integra activitats de pressió als polítics 

espanyols i als governs i autoritats locals dels 

països del Sud perquè s’involucrin en el com-

pliment de la responsabilitat de protegir la 

població civil atrapada en confl ictes armats, 

resolució aprovada per les Nacions Unides el 

2005. En aquest sentit, ens hem reunit amb 

el Ministeri d’Afers Estrangers, el Ministe-

ri de Defensa i el Congrés amb la fi nalitat 

d’alertar sobre la greu desprotecció de civils 

i la preocupant situació humanitària a diver-

sos països on estem presents. També hem 

organitzat un seminari sobre la responsabilitat 

de protegir, en col·laboració amb FRIDE (Fun-

dació per a les Relacions Internacionals i el 

Diàleg Exterior), en el qual vam convidar res-

ponsables de l’Administració espanyola. Fruit 

d’això, hem contribuït que el Govern incorpori 

la responsabilitat de protegir en documents 

clau de la política exterior espanyola com ara 

el Pla Director 2009-2012 i el Pla Àfrica 2009-

2012, i que s’aprovi una Proposició no de llei 

sobre la qüestió.

D’altra banda, hem ajudat a fer possible que 

la veu de la població civil més vulnerable dels 

països immersos en confl ictes arribi als seus 

governs i a la comunitat internacional, exigint 

Acció 
humanitària
Durant el període 2008-2009, hem respost a 5 

emergències, a banda d’implementar 2 projectes de 

rehabilitació postemergència i 13 de reducció de riscs. 

El nombre de persones ateses ha pujat a 334.319, tenint 

sempre en compte les necessitats particulars de dones i 

nenes. Així mateix, hem reclamat a governs i organismes 

internacionals la seva responsabilitat de protegir els civils 

atrapats en catàstrofes.

9 L’accés a l’aigua potable requereix la 
construcció de fonts com la de la foto, al 
camp de desplaçats de Boro Medina, al 
sud del Sudan. 

protecció i assistència. A Colòmbia donem 

suport a les organitzacions que lluiten per 

fer visible la violència sexual com a arma de 

guerra en el confl icte i exigeixen a les parts 

enfrontades la protecció de civils i la fi  de la 

violència i la impunitat. Al Txad, ens reunim 

freqüentment amb les comunitats desplaça-

des i refugiades del Sudan i amb responsables 

de la missió de pau de les Nacions Unides 

(MINURCAT), el mandat de la qual inclou la 

protecció de civils a l’est del Txad. Aquest tre-

ball en el terreny és reforçat, a Espanya, per 

reunions amb responsables del Govern i acci-

ons amb la ciutadania. Així, per exemple, vam 

16
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S’han cobert les necessitats 

d’aigua, higiene i sanejament 

de més de 286.807 persones, 

tractant-se sempre de les 

poblacions més vulnerables. 

persones
286.807

Les autoritats sanitàries de Cuam-
ba, al nord del país, van declarar 
l’agost de 2008 una epidèmia de 
còlera. Dos mesos després, quatre 
dels dotze barris de la ciutat –on viu 
més de la meitat de la població– es-
taven afectats per aquesta malaltia, 
causada per la ingestió d’aliments o 
aigua contaminats. Les inundacions 
del març de 2009 van empitjorar la 
situació i, al costat d’altres factors, 
com la difi cultat d’accedir a l’aigua 
en quantitat i qualitat o l’escassa 
educació en higiene, van fer que 
s’intensifi qués el risc de contagi. Per 
frenar l’avançament del còlera i els 
seus futurs brots, la nostra resposta 
ha consistit principalment en la reha-
bilitació i gestió dels punts de distri-
bució d’aigua de la zona afectada, la 
construcció de més de 500 latrines 
familiars, la instal·lació de 34 latrines 
públiques als llocs més poblats que 
no disposen d’infraestructures i el re-
partiment de kits d’higiene entre la 
població. A més a més, s’han portat 
a terme activitats de sensibilització 
com programes de ràdio, cursos per 
a adults i xerrades a escoles. “Rentar-
se les mans amb sabó sembla una 
ximpleria però pot salvar vides.” 
Aquesta és una de les conclusions 
que es desprenen del curs al qual va 
assistir la dona de la foto, una de les 
30.000 persones benefi ciàries direc-
tes d’aquesta intervenció. 

ALUMNA D’UN CURS D’IO 
PER A LA PREVENCIÓ 
DEL CÒLERA, DE 
MOÇAMBIC.

 “Millorar les 
pràctiques 
d’higiene salva 
vides”   

dedicar Un Dia per a l’Esperança a explicar la 

situació en què viuen les dones refugiades a 

l’est del Txad i vam recollir gairebé 15.000 fi r-

mes per exigir la seva protecció, que vam lliu-

rar al ministre d’Afers Estrangers. També hem 

llançat una ciberacció demanant al Govern 

que pressioni la Unió Europea perquè Israel 

posi fi  al bloqueig a Gaza. Finalment, junta-

ment amb les organitzacions que integren la 

campanya Armes sota control, continuem vet-

llant pel correcte compliment de la Llei de co-

merç d’armes espanyola, de 2007, per evitar 

que les armes espanyoles alimentin confl ictes 

i violacions del dret internacional humanitari, i 

pressionant perquè Espanya impulsi un Trac-

tat Internacional de Comerç d’Armes, que es 

començarà a negociar el 2010.
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Drets de les dones
Amb l’objectiu de ser més coherents, hem treballat intensament perquè la 

perspectiva de gènere impregni, de manera transversal, totes les nostres polítiques, 

pràctiques, idees i creences. A més a més, hem incrementat a nou els països on 

lluitem, a través de programes específi cs, per fer efectius els drets de les dones 

(benefi ciant més de 70.000 persones, el 15% homes). 

© Guadalupe Sánchez / IO
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D e les persones més pobres del 

món (1.000 milions), tres cin-

quenes parts són dones i nenes. 

Dels 960 milions d’adults que no 

saben llegir, dues terceres parts són dones. 

Dels 130 milions d’infants que no assisteixen 

a l’escola, el 70% són nenes. La meitat de la 

població femenina adulta ha patit violència a 

les mans dels seus companys. Cada any, mig 

milió de dones perden la vida i 18 milions més 

queden discapacitades per complicacions en 

l’embaràs o el part, que es podrien haver pre-

vingut. Són xifres de l’Estado de la Población 

Mundial 2008 (FNUAP-Fondo de Población 

de las Naciones Unidas) que ens confi rmen 

que no solament hem de continuar defensant 

els drets de les dones, sinó que la perspec-

tiva de gènere ha d’estar present en totes i 

cadascuna de les nostres intervencions (des 

dels projectes de desenvolupament i acció 

humanitària, passant per les nostres cam-

panyes, les compres a grups productors de 

comerç just o el llenguatge que fem servir 

en els nostres textos). En aquest sentit, hem 

elaborat dos documents que ens serviran de 

guia per al futur: el Diagnòstic de gènere sobre 

l’estat de la qüestió al si de la institució i el 

Marc de referència de l’estratègia institucional 

de gènere d’Intermón Oxfam (2009-2017). 

APODERAMENT
El nostre treball durant aquest exercici ha es-

tat marcat per aconseguir que les dones gua-

nyin control sobre les seves pròpies vides i 

els seus drets siguin reconeguts (econòmics, 

polítics, civils i socioculturals), a través d’una 

participació més elevada en la presa de de-

cisions. Volem assolir canvis en polítiques, 

però també en idees i creences. Un exemple 

il·lustratiu: a moltes comunitats africanes, 

intentem trencar amb la tradició que es-

tableix que les dones no poden ser propi-

etàries de la terra. Així, hem desenvolupat 

projectes productius amb suport a associa-

cions de dones a Burundi, per a la generació 

d’ingressos i accés a la terra; al Marroc, les 

organitzacions locals amb què treballem han 

desenvolupat accions de sensibilització amb 

prop de 3.000 joves, i s’estima que almenys 

4.000 homes i 3.000 dones han rebut for-

mació en temes relatius a l’equitat i igualtat 

de gènere. Paral·lelament, hem contribuït a 

millorar l’accés al mercat laboral a mares sol-

teres, mitjançant la formació professional. 

Víctima de tortures i abusos sexuals 
pels paramilitars, aquesta periodis-
ta del diari El Tiempo, un dels més 
importants del país, es va desplaçar 
a Espanya per promoure la presen-
tació del nostre informe La violen-
cia sexual en Colombia: un arma de 
guerra. “Prendre la decisió de venir a 
despullar l’ànima va ser molt difícil. 
La gent creu que una agressió sexu-
al és com una bufetada, que l’en-
demà es passa. No és així, hem de 
conviure amb això cada dia. Jo tinc 
la possibilitat de ser aquí i parlar, 
però pensin en aquestes dones que 
són a les zones rurals, en aquestes 
indígenes i en aquestes campero-
les marcades, que no poden sortir al 
carrer, en aquestes afrocolombianes 
que estan a milers de quilòmetres, 
que ni tan sols tenen per poder sor-
tir a comprar l’esmorzar o el sopar 
i que no tenen la possibilitat de ser 
visibles i de tenir una veu aquí. Avui 
jo estic parlant per elles, pels mi-
lers de dones que han patit abusos i 
agressions a Colòmbia, que esperen 
que alguna vegada es faci justícia”.

JINETH BEDOYA, 
DE COLÒMBIA

“Avui estic 
parlant per elles” 

Al Txad, hem donat suport a l’organitza-

ció local Celiaf en la creació d’un centre 

de recollida i comercialització de cereals a 

Mongo, perquè les dones puguin obtenir els 

seus propis ingressos. A l’Equador, sota el 

lema “Mai més una llei sense nosaltres”, hem 

aconseguit que 250 dones d’estrats populars, 

de 17 províncies, s’organitzin per exigir que 

l’Estat i la societat escoltin les seves deman-

des. En aquest país també hem defi nit un 

sistema de microfi nances amb enfocament 

de gènere, que s’ha socialitzat en estructures 

estatals i ha permès incloure nous criteris per 

avaluar les iniciatives fi nanceres portades per 

dones, la qual cosa els permetrà rebre suport 

fi nancer de l’Estat en el futur. Així mateix, 

hem promogut la conformació del col·lectiu 

social autoanomenat Asamblea Nacional de 

Mujeres Populares Diversas, l’objectiu de la 

qual és fer possible que s’incloguin els seus 

interessos en les lleis secundàries que es 

deriven de la posada en marxa de la nova 

Constitució. 

LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA
La fragilitat i vulneració dels drets de les do-

nes és especialment patent a països immer-

sos en confl ictes armats com Colòmbia. Per 

això el nostre treball al país inclou accions 

específi ques per prevenir, sancionar i repa-

rar tota violència exercida contra les dones. 

Al mateix temps, volem acabar amb les dis-

criminacions de gènere en general, incidint 

en creences i prejudicis. Tot això donant su-

port a organitzacions i moviments de dones 

perquè participin activament en la presa de 

decisions. A Espanya, hem fet tres reunions 

amb instàncies del Govern espanyol (Vice-

presidència, Ministeri d’Afers Estrangers  i 

Secretaria de la Dona del PSOE) per denun-

ciar la greu situació del país, els seus efectes 

sobre les dones, i la impunitat en el procés 

de justícia i pau.

t Un grup de dones es manifesta als 
carrers de Wau, al sud del Sudan, en 
reivindicació dels seus drets en el Dia 
Internacional de la Dona.

Al Marroc, 4.000 homes i 3.000 

dones han rebut formació 

de sensibilització en temes 

de gènere. 
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A mb la crisi al centre de totes les mi-

rades, els esforços de mobilització 

social no aconsegueixen atreure 

l’interès de la societat ni dels mit-

jans, malgrat ser sobradament pertinents 

en un context d’augment de la pobresa i de 

retallades pressupostàries. D’altra banda, la 

inestabilitat política a molts països, com el 

Txad i Mauritània, o l’hostilitat de certs go-

verns cap a les organitzacions socials, com 

passa a Nicaragua o Colòmbia, no faciliten el 

treball d’incidència política en defensa dels 

drets humans o a favor d’una millor redistri-

bució de la riquesa. 

En aquest context, des d’Intermón Oxfam as-

sumim com a pròpia i impulsem la concep-

ció de ciutadania global que planteja un nou 

model de ciutadania basat en la dignitat de 

totes les persones, conscients de la seva per-

tinença a una comunitat local i global al ma-

teix temps i compromeses activament en la 

consecució d’un món més just i sostenible. 

UN MOVIMENT CIUTADÀ GLOBAL
Per contribuir a la construcció d’aquest mo-

viment, hem donat suport a organitzacions 

socials de 13 països (la majoria a l’Amèri-

ca Llatina) en la seva lluita per aconseguir 

polítiques i lleis que tinguin en compte els 

col·lectius més desafavorits. Aquest acom-

panyament ha permès que, per exemple, 

associacions de víctimes i de defensa dels 

drets humans de Colòmbia siguin reconegu-

des i escoltades; grups camperols i indígenes 

de l’Equador participin en la formulació de 

polítiques públiques i en el seguiment del 

pressupost nacional; representants del poble 

guaraní d’Itka Guasi, a Bolívia, hagin millorat 

la seva capacitat de negociar amb l’empresa 

petroliera Repsol YPF; i organitzacions de la 

Ciutadania i 
governabilitat
Per avançar cap a una ciutadania més activa, estats més 

efi caços i empreses més responsables, donem suport a 

organitzacions socials de 13 països del Sud, exigim l’actuació 

responsable del sector privat, eduquem per a una ciutadania 

global i promovem la mobilització social. 

societat civil de Mauritània participin en els 

plans de desenvolupament local. A l’Àfrica 

de l’oest, hem aconseguit que s’adopti una 

política regional que regula el sector miner, 

evitant una competència deslleial que bene-

fi cia les grans empreses. I a Nicaragua, en 

col·laboració amb Fumdec, hem aconseguit 

que augmentin les dones que ocupen càr-

recs municipals. 

EDUCACIÓ I MOBILITZACIÓ  
El nostre treball en educació també contri-

bueix a la construcció d’una ciutadania glo-

bal. Conscients que els canvis només es 

produiran si sorgeixen des de la base, és 

a dir, amb la col·laboració del professorat, 

hem donat un fort impuls al treball en xar-

xa d’educadors de tot el territori espanyol, 

completat amb la celebració del tercer se-

minari nacional “Educar per a la ciutadania 

global”. A més a més, continuem treballant 

per disposar d’un programa propi que els 

permeti anar més enllà dels requisits mínims 

marcats per l’Administració. En aquest sentit, 

hem elaborat una proposta teòrica (Escoles 

i educació per a la ciutadania global) i una 

de pràctica (Pistes per canviar l’escola). Al 

programa escolar Educar per a una ciutada-

nia global hi ha inscrits 2.021 centres esco-

lars i 2.056 professors i professores a títol 

personal. D’altra banda, en la sisena edició 

del Connectant Mons van participar 15.537 

alumnes de 17 països per analitzar les con-

seqüències de l’actual model de desenvolu-

pament i adquirir compromisos personals i 

col·lectius que contribueixin a la lluita con-

tra el canvi climàtic.

Durant aquest exercici també hem impulsat 

accions de mobilització orientades, bàsica-

ment, a nois i noies d’entre 18 i 25 anys. La 

9 Una dona agafa la paraula durant la I 
Cimera Continental de Dones Indígenes, a 
Puno, el Perú. 

2.021 centres escolars 

i 2.056 docents a títol 

personal s’han inscrit 

en el nostre programa 

Educar per a una 

ciutadania global. 

docents
2.056
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web DaleLaVueltaAlMundo.org ha aconseguit 

unes 8.500 visites al mes, acostant els més 

joves a temes com l’accés a l’aigua, el canvi 

climàtic o els drets de les persones durant 

els confl ictes. Aquesta web també constitueix 

una bona eina per crear una xarxa dinàmica i 

participativa d’activistes, igual que la creació 

de grups universitaris (ja tenim representants 

a 10 universitats) o fomentant la seva partici-

pació en esdeveniments internacionals com 

la conferència anual de l’ONU sobre canvi 

climàtic, celebrada a Poznan (Polònia) a fi -

nals de 2008. Per acostar-nos a aquest col-

lectiu, també hem estat presents a més de 

30 concerts de música, on hem aconseguit 

4.750 signatures, a les quals se sumen les 

7.000 recollides en deu festivals de músi-

ca, l’estiu de 2008. En un altre àmbit, hem 

publicat 62 nous llibres que contribueixen a 

la refl exió crítica, entre els quals destaquen 

els pertanyents a una nova col·lecció prota-

gonitzada per l’Àlex i el seu gos Gandhi, dos 

personatges de fi cció que acompanyen els 

més petits a conèixer altres realitats. 

EMPRESES RESPONSABLES
La nostra activitat d’incidència per aconseguir 

un sector privat responsable s’ha centrat en 

les anomenades empreses extractives (que 

obtenen gas i petroli). Al maig vam tornar a 

participar en la junta d’accionistes de Repsol 

YPF per reclamar l’aplicació efi caç de la Po-

lítica de Pobles Indígenes, a la qual s’havia 

compromès l’any passat, i la publicació dels 

pagaments que fa la companyia als països on 

opera. També hem promogut, a través d’Izqui-

erda Unida i Convergència i Unió, una nova 

Proposició no de llei sobre transparència en la 

indústria extractiva, aprovada recentment.

“Cal ser optimistes”, assegura 
aquest jove activista que va viat-
jar, al costat de 15 més, a Poznan 
(Polònia) per exigir als 187 dirigents 
convidats a la cimera sobre canvi 
climàtic que es comprometessin a 
reduir l’escalfament global. “Allà 
vaig poder constatar que som 
molts els que cridem amb força, i 
de forma pacífi ca, que l’escalfament 
global és injust. Els líders polítics no 
ens poden ignorar”, continua. Com 
ell, cada dia són més els joves que 
col·laboren activament i de mane-
ra voluntària amb Intermón Oxfam, 
difonent les nostres campanyes i 
recollint signatures per aconseguir 
unes polítiques que lluitin, de debò, 
contra la injustícia i la pobresa. Jo-
ves que, a banda de demanar canvis 
a nivell mundial, treballen des de la 
base per aconseguir actituds i pràc-
tiques respectuoses amb els altres 
i amb el medi ambient. “Perquè tot 
canviï, cal començar amb un ma-
teix”, conclou.

JUAN LASALA, 
D’ESPANYA

“No podem 
deixar-nos portar 
pel desànim”
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Persones com tu, 
persones que reaccionen
Intermón Oxfam som persones com tu. Persones que, davant la pobresa i la 

injustícia, no ens quedem indiferents ni de braços plegats. Al contrari. Som persones 

que actuem, que lluitem, que reaccionem. Com? Aquí teniu algunes respostes. 

“Jo reacciono fent pressió perquè els 
governs actuïn, ja que a les seves mans 
està poder acabar amb la pobresa. 
Per això, signo totes les vostres 
campanyes i vaig tenir l’oportunitat de 
viatjar a Copenhaguen amb Intermón 
Oxfam, amb 14 activistes més, d’on 
he tornat amb molta energia per 
continuar treballant contra 
les injustícies.” 
Marta Ponce, 24 anys, col·laboradora activa de la web 

DaleLaVueltaAlMundo.org, d’Àlaba.

“Jo reacciono, com a il·lustrador, donant imatge a 
iniciatives com les que es proposen des d’Intermón 
Oxfam. També sóc soci i compro regularment a les vostres 
botigues, sobretot llibres il·lustrats. La meva col·laboració 
sorgeix d’un interès personal per donar suport a grups que 
treballen per la solidaritat, la justícia i la igualtat.”
Ignasi Blanch, 45 anys, soci des de fa 8 anys, de Barcelona.

“Jo reacciono treballant com a voluntari a 
Intermón Oxfam, convençut, al cap de poc 
temps de jubilar-me, que era hora de fer 
alguna cosa pels altres. També col·laboro 
amb petites aportacions econòmiques 
(en sis ONG diferents), amb compres de 
comerç just, participant en Un Dia per a 
l’Esperança… Tot i així, continuo 
pensant que faig poc.” 
Jesús Cabezón, 65 anys, voluntari de la 

seu de Madrid.
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Qui som? 241.240 socis i donants. 
75.360 col·laboradors de les nostres 
campanyes. 15.537 participants en 
Connectant Mons. 66.623 persones que 
han comprat els nostres llibres. 260.254 
consumidors de comerç just a les nostres 
botigues. 1.895 voluntaris que, de manera 
estable, formen l’equip al costat de 971 
persones contractades (455 a Espanya i 516 
a països del Sud). Més de 3.786 voluntaris 
que contribueixen a organitzar Un Dia per 
a l’Esperança i altres activitats públiques. 
284 organitzacions locals del Sud amb què 
treballem. 108 organitzacions de comerç just 
a les quals comprem productes.

PATRONAT

President: Josep Miralles

Secretari: Xavier Pérez Farguell

Tresorer: Ramon Casals

Vocals: Jorge Rosell, María Luisa 

de la Puente, Luis Marteles, Fer-

nando Motas, Oriol Tuñí, Esther 

Colmenarejo, José María Tomás, 

Bartomeu Amat, Xavier Torra, Ci-

priano Díaz, Cristina Manzanedo, 

José Antonio Alonso

“Jo reacciono col·laborant en la 
mesura de les meves possibilitats i 
donant a conèixer la meva opinió a 
les persones properes. Hauríem de 
ser conscients de les desigualtats 
que hi ha en aquest món i ser més 
solidaris.”
Juan Antonio Vidal, 43 anys, soci i comprador 

dels nostres llibres i productes de comerç just, de 

Barcelona.

“Nosaltres 
reaccionem com a família perquè la 
pobresa i la injustícia ens entristeix 
i creiem que cal actuar. Des de fa 
quatre anys som socis d’Intermón 
Oxfam. A més a més, comprem a la 
vostra botiga, signem les vostres 
campanyes i intentem acudir a les 
cites que convoqueu a la nostra 
ciutat. Ens sembla necessari 
transmetre aquests valors a la 
nostra filla.”
Ana Belén López, Fernando López i Jimena, socis i 

col·laboradors actius de campanyes, de Sevilla. 

CONSELL DE DIRECCIÓ

Ariane Arpa, directora general

Anna Sentís, directora 

de Planificació, Qualitat i 

Responsabilitat Social

Marta Arias, directora de 

Campanyes i Estudis. 

Actualment, Irene Milleiro

Santi Bolíbar, director Territorial

Franc Cortada, director de 

Cooperació Internacional 

Pilar Porta, directora de 

Comunicació i Màrqueting

Laura Sáenz, directora de 

Recursos Humans

Rafael Sanchís, director de 

Comerç Just

L’EQUIP 
D’INTERMÓN OXFAM
A JUNY 2009

2.866 
PERSONES 18%

66%

16%

Personal contractat a 
Espanya

Personal contractat a 
països del Sud

Voluntariat

“N lt
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 ÀFRICA AMÈRICA ÀSIA TOTAL

JUSTÍCIA ECONÒMICA

NRE. DE PROJECTES INDEPENDENTS 15 7 1 23

NRE. DE PROGRAMES (PROJECTES QUE EL COMPONEN) 13 (68) 16 (112) 2 (10) 31 (190)

SERVEIS SOCIALS BÀSICS

NRE. DE PROJECTES INDEPENDENTS – 5 – 5

NRE. DE PROGRAMES (PROJECTES QUE EL COMPONEN) 5 (40) – 1 (1) 6 (41)

ACCIÓ HUMANITÀRIA

NRE. DE PROJECTES INDEPENDENTS – 1 – 1

NRE. DE PROGRAMES (PROJECTES QUE EL COMPONEN) 19 (36) 11 (19) 2 (4) 32 (59)

DRETS DE LES DONES

NRE. DE PROJECTES INDEPENDENTS 8 1 – 9

NRE. DE PROGRAMES (PROJECTES QUE EL COMPONEN) 3 (14) 6 (27) – 9 (41)

CIUTADANIA I GOVERNABILITAT

NRE. DE PROJECTES INDEPENDENTS 1 8 5 14

NRE. DE PROGRAMES (PROJECTES QUE EL COMPONEN) 5 (14) 11 (51) – 16 (65)

COMERÇ JUST

NRE. D’ORGANITZACIONS 27 45 36 108

TOTAL DE PAÏSOS 17 15 12 44

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.

També gestionem amb impacte regional: a l’Àfrica 2 programes i 1 

projecte, i a Amèrica 4 programes i 6 projectes.

On treballem
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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.

Membres d’Oxfam Internacional
Intermón Oxfam (Espanya) 1956

Oxfam Alemania 1995

Oxfam Amèrica (EUA) 1970

Oxfam Austràlia 1953

Oxfam Bèlgica 1963

Oxfam Canadà 1963

Oxfam França - Agir Ici 1988

Ofi cines d’incidencia política d’Oxfam Internacional a Washington, Nova York, 

Brusel·les, Ginebra i Brasília, i de campanyes a Brasil i Itàlia.

Membres observadors: Oxfam Índia i Oxfam Japó.

Organitzacions vinculades amb Oxfam Internacional: Ucodep (Itàlia).

Junts treballem a més de 100 països.

Oxfam Gran Bretanya 1942

Oxfam Hong Kong 1975

Oxfam Irlanda 1998

Oxfam Mèxic 1996

Oxfam Novib (Països Baixos) 1956

Oxfam Nova Zelanda 1991

Oxfam Quebec (Canadà) 1973
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    Esperança de PIB per Analfabetisme  Analfabetisme Taxa de  Índex de Població sota
 Població vida en néixer  habitant  homes  dones  mortalitat  desenvolupament el llindar de la 
  (en anys)  (en $ EUA)  (%)  (%)  infantil (‰)  humà1 pobresa (%)2

Àfrica

Amèrica

Àsia

Indicadors socioeconòmics

Fonts: The World Factbook 2009 i Informe sobre Desarrollo Humano del PNUD 2009.

1 Indicador que mesura la mitjana del progrés (d’1 –el millor– a 182 –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).

2 El Banc Mundial usa la mesura d’ingrés d’un dòlar al dia com a llindar de pobresa.

ANGOLA 12.799.293 38,2 8.800 17,1 45,8 180,21 143  40,5

BURKINA FASO 15.746.232 52,95 1.200 70,6 84,8 84,49 177  46,4

BURUNDI 8.988.091 52,09 300 32,7 47,8 59,64 174  68 

ETIÒPIA 85.237.338 55,41 900 49,7 68,9 80,80 171  38,7

MARROC 34.859.364 71,80 4.500 34,3 60,4 36,88 130  15

MAURITÀNIA 3.129.486 60,37 2.100 40,5 56,6 63,42 154  40

MOÇAMBIC 21.669.278 41,18 900 36,5 67,3 105,80 172  70

SUDAN 41.087.825 51,42 2.200 28,2 49,5 82,43 150  40

TANZÀNIA 41.048.532 52,01 1.400 22,5 37,8 69,28 151  36

TXAD 10.329.208 47,70 1.600 59,2 87,2 98,69 175  80

BOLÍVIA 9.775.246 66,89 4.500 6,9 19,3 44,66 113 60

BRASIL 198.739.269 71,99 10.200 11,6 11,2 22,58 75 31

COLÒMBIA 45.644.023 72,81 9.200 9,9 9,3 18,90 77 49,2

CUBA 11.451.652 77,45 9.500 0,2 0,2 5,82 51 —–

EQUADOR 14.573.101 75,30 7.500 7,7 10,3 20,90 80 38,3

GUATEMALA 13.276.517 70,29 5.300 24,6 36,7 27,84 122 56,2

HAITÍ 9.035.536 60,78 1.300 45,2 48,8 59,69 149 80

NICARAGUA 5.891.199 71,50 2.900 32,8 32,2 25,02 124 48

PARAGUAI 6.995.655 75,77 4.200 5,1 7 24,68 101 32

PERÚ 29.546.963 70,74 8.500 3,6 10,6 28,62 78 44,5

REP. DOMINICANA 9.650.054 73,70 8.200 13,2 12,8 25,96 90 42,2

ÍNDIA 1.166.079.217 69,89 2.900 26,6 52,2 30,15 134 25

ESPANYA 40.525.002 80,05 34.600 1,3 2,8 9,99 15 19,8
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s’han fet intercanvis d’experiències amb al-

tres organitzacions. Així mateix, hem impul-

sat la campanya internacional Educació per 

a tothom a la qual s’han adherit 40 organitza-

cions de la societat civil al país, desenvolupat 

nuclis de treball a nivell local i iniciatives de 

sensibilització.

La nova llei de terres comporta un greu risc 

per als drets de tinença de la terra de les 

persones pobres del camp i de la ciutat –ja 

que hi ha la possibilitat que es legalitzin usur-

pacions– i per això hem fet un estudi sobre 

els seus impactes i hem organitzat accions 

per informar la població.

En el marc del nostre treball en educació, 

s’han format 92 alfabetitzadors d’adults que 

cobreixen 4 municipis de la província de Bié. 

Els 25 centres d’alfabetització es gestionen 

en coordinació entre l’organització local Pro-

maica i la Direcció Provincial d’Educació, i 

Angola

Àfrica

LUANDA

Huambo
Bié

Malanje

NAMIBIA

Z A M B I A

R. D.
CONGO
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A la regió somali, hem estat treballant per mi-

tigar les conseqüències de la greu sequera, 

donant suport a més de 320.000 persones. 

Els nostres esforços estan centrats en els re-

fugiats somalis que arriben directament a la 

zona de Dolo Odo, empesos per la recrudes-

cència del conflicte de Somàlia. Juntament 

amb una organització local, hem vacunat 

71.800 animals contra les principals malal-

ties que ataquen els ramats, hem obert set 

nous pous d’aigua i n’hem rehabilitat un de ja 

existent, per evitar la pèrdua de més bestiar, 

principal font d’ingressos de les comunitats 

amenaçades.

Les accions que fem en el marc del programa 

d’aigua, higiene i sanejament han aconseguit 

que les dones i nenes només destinin 20 

minuts a la recollida d’aigua. Això ha permès 

alliberar el temps que les dones dediquen a 

tasques reproductives per començar a par-

ticipar en els òrgans de gestió comunitaris i 

dedicar-se a activitats productives, que els 

permeten obtenir més independència eco-

nòmica. Els nens, i sobretot les nenes, han 

pogut augmentar el temps d’assistència a 

les escoles i el dedicat a fer tasques esco-

lars. Des del seu inici, el programa beneficia 

102.000 persones de 10 districtes.

Etiòpia

Les organitzacions camperoles a les quals 

donem suport han sol·licitat un augment de 

la inversió directa de l’Estat, especialment en 

l’arròs i el blat de moro. Han proposat un preu 

fix i més favorable per a l’arròs i n’han promogut 

el consum local, millorant la seva qualitat. Hem 

impulsat la creació de centres de recollida de 

cereals i un fons de suport a la comercialització. 

En una zona en què tradicionalment les dones 

no tenien recursos econòmics, donem suport 

a una organització que gestiona una fàbrica 

transformadora de mango i anacard, que ha 

donat feina a 1.500 dones. 

Hem contribuït que, en els plans d’educació 

del Govern, s’incorporin accions específiques 

per avançar en l’equitat de gènere mitjançant 

la formació del personal docent, la revisió del 

currículum, i el suport financer a les associ-

acions de pares i mares per promoure l’es-

colarització de les nenes. Hem sensibilitzat 

més de 1.200 persones de 25 comunitats, 

en aquest sentit, i hem construït 5 centres 

preescolars a la província de Koulpélogo, que 

ha permès beneficiar 265 nens i 125 nenes 

de 4 a 6 anys.

Burkina Faso

de la solidaritat comunitària amb la distribu-

ció de cabres i vaques lleteres. 

Donem suport a l’organització Iterambere, 

que porta a terme projectes productius i 

d’enfortiment de l’autoconfiança i capacitat 

associativa adreçats a viudes. S’ha llançat 

una campanya destinada a canviar actituds, 

creences i costums discriminatoris cap a 

la dona. Sota el lema Nosaltres podem, la 

campanya se centra en el canvi d’estereotips 

respecte a les percepcions socials del rol de 

la dona en contraposició al de l’home. 

En el context postconflicte del país s’obren 

tímidament espais per a la participació po-

lítica i econòmica de les dones. Treballem 

amb 10 associacions de dones desplaçades 

i retornades amb l’objectiu d’incrementar la 

seva autonomia econòmica, sobretot, a través 

de l’accés a la terra i el suport a activitats de 

generació d’ingressos. Hem contribuït al can-

vi de pràctiques de ramaderia rudimentàries 

per l’aplicació de tècniques modernes que 

integren l’agricultura, la ramaderia i la con-

servació forestal en una mateixa explotació. 

Continuem promovent la gestió racional de la 

producció agrícola i l’aplicació de la cadena 

Burundi

COSTA DE
MARFIL

GHANA

T
O

G
O

BENIN

MALÍ

NÍGER

UAGADUGU

Bobo Dioulasso

Ouahigouya
Kaya

Fada
Ngourma

BUJUMBURA

Makamba

R. D.

CONGO

TANZANIA

RUANDA

ADDIS ABEBA

Moyalé

Harer
Awasa

Gonder

Jima

Mekele

KENIA

SUDÁN

SOMALIA

YEMEN
ERITREA

DJIBUTI

28

27-31 africa CAT.indd   2827-31 africa CAT.indd   28 5/2/10   13:49:505/2/10   13:49:50



mes han rebut informació sobre violència 

de gènere.

Promovem 15 cooperatives de dones, que 

han augmentat un 145% el seu volum de 

negoci. Les dones que treballen a les coo-

peratives se senten socialment més autòno-

mes a les seves famílies i augmenten el seu 

estatus social, amb un reconeixement més 

gran a les seves comunitats. Finalment, hem 

llançat una campanya que té com a objec-

tiu central la defensa dels drets laborals de 

les treballadores de la maduixa a Larraix, al 

nord del país.

Desenvolupem el programa d’eradicació de 

violència contra les dones, que compta amb 

centres d’atenció, assessorament legal i su-

port psicològic. Hem treballat molt de prop 

amb ministeris i instàncies polítiques en la 

implementació de l’Estratègia nacional de 

lluita contra la violència. També és destaca-

ble l’execució d’un projecte d’intercanvi de 

coneixements entre organitzacions socials, 

que ens ha permès fer una autoanàlisi de 

les pràctiques de lluita contra la violència 

de gènere. Estimem que unes 3.000 dones 

han estat conscienciades sobre la possibi-

litat d’exigir els seus drets i uns 4.000 ho-

Marroc
RABAT
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Tetuán
Fez

MAURITANIA

SÁHARA OCC.
ARGELIA

ESPAÑA
PORTUGAL

©
 P

a
b

lo
 T

o
s
c
o
 /

 IO

Mauritània
hem aconseguit avançar en l’enfortiment de 

les organitzacions de vigilància social per a 

una equitat i transparència més elevades de 

les polítiques públiques sobre la renda petroli-

era i del gas, i del pressupost nacional. 

Hem donat suport a centenars de dones per 

millorar les seves capacitats de comercia-

lització de peix. S’ha construït un centre de 

processament per donar servei a 300 dones 

que assecaven peix a les platges en males 

condicions de seguretat i higiene. Finalment, 

en l’àmbit rural, organitzem seminaris sobre la 

gestió de conflictes per recursos entre agricul-

tors i ramaders. 

El context polític i la inestabilitat institucional 

han afectat el treball que hi desenvolupem. 

Les reformes llançades durant el breu període 

de transició democràtica de 2006 a 2008 han 

estat ràpidament desmantellades o congela-

des pel nou Govern, pròxim a la cúpula militar. 

Malgrat això, podem destacar alguns avenços 

en la construcció d’una ciutadania activa com 

la legalització de la Federació d’Organitzacions 

Mauritanes de Defensa i Promoció dels Drets 

Humans, després de 20 anys de lluita contra 

la impunitat i en suport a les víctimes de la re-

pressió de la dictadura d’Ould Taya. Igualment, 

NUAKCHOT
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A les zones rurals de Morogoro, la producció 

del pollastre s’ha consolidat com una font 

d’ingrés per a més de 650 camperols que ja 

estan venent en el mercat local. El conreu de 

gira-sols per a la producció d’oli ha donat una 

nova esperança a més de 1.200 famílies. En 

vendre oli, i no solament llavors, han deixat 

enrere la dependència d’un sol producte i 

els seus ingressos han augmentat. A més a 

més, ara poden decidir sobre el preu en ga-

rantir una producció constant per mitjà d’un 

mercat col·lectiu.

L’experiència d’un banc de cereals que fun-

ciona ininterrompudament des de 2001 de-

mostra que els centres d’aprovisionament, 

en els temps de crisi alimentària, constitu-

eixen una important solució viable i un dels 

principals mecanismes de defensa contra la 

pujada de preus. Amb ells també augmenten 

els ingressos de les famílies camperoles, ja 

que poden esperar a vendre els cereals en 

temporada de preus favorables.

 

Tanzània

Moçambic
zona afectada, la construcció de més de 500 

bases de latrines familiars, la instal·lació de 34 

latrines públiques als llocs més poblats i sense 

infraestructures de sanejament, i el repartiment 

de kits d’higiene entre la població. A més a més, 

es van portar a terme activitats de sensibilit-

zació sobre el correcte tractament de l’aigua i 

la higiene personal, com l’emissió de progra-

mes de ràdio i projectes de conscienciació de 

la població, assumits pels nostres cooperants i 

organitzacions locals amb què treballem.

En l’àmbit de l’educació, a les 30 escoles pri-

màries en les quals hem treballat amb consells 

escolars a la província de Niassa han ingressat 

i han conclòs el nivell d’Educació Primària com-

pleta més de 4.300 nenes. Això significa un 

augment amb relació al 2007, en el qual vam 

registrar 2.782 nenes. S’ha conclòs l’alfabetitza-

ció de 413 persones adultes de les quals 336 

són dones. Hem contribuït a la rehabilitació dels 

centres i l’elaboració de material docent. 

Davant l’epidèmia de còlera a Cuamba, l’agost 

de 2008, vam reaccionar amb la rehabilitació 

i gestió dels punts de distribució d’aigua de la 

MAPUTO

MarrupaLichinga

Inhambane

MADAGASCAR

SUDÁFRICA

ZIMBABWE

ZAMBIA

TANZANIA

SWAZILANDIA

MALAWI

elles puguin competir en millors condicions 

d’igualtat per llocs de treball. 451 dones i 275 

homes han completat el nivell d’alfabetització 

funcional. En acció humanitària, treballem en 

seguretat alimentària, aigua i sanejament i 

promoció de la salut pública ajudant més de 

80.000 persones al sud del Sudan, en una 

regió molt remota que ha patit la destrucció 

i el desplaçament de persones després de 

25 anys de guerra.  

Donem suport a 300 pastores perquè redu-

eixin la seva dependència del bestiar pro-

movent l’agricultura a 660 llars de l’Estat 

de Western Bahr el Gazal i a 2.000 llars de 

retornats per augmentar i diversificar la seva 

producció agrícola. La producció de saïm de 

karité ha donat feina a 400 dones, fet que ha 

comportat l’augment dels ingressos familiars, 

i s’ha aconseguit establir deu magatzems de 

recol·lecció. 

Hem contribuït a millorar la qualificació de les 

mestres i a sensibilitzar la població sobre els 

drets de les dones, la qual cosa permet que 

Sudan
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Wów

DAR-ES-SALAAM

Dodoma

Morogoro

MOZAMBIQUE

ZAMBIA
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PROGRAMES REGIONALS 
A L’ÀFRICA
BON GOVERN I EXTRACTIVES
Hem aconseguit l’adopció pel Consell de Ministres de la 

Comunitat d’Estats de l’Àfrica de l’Oest (CEDEAO) d’una 

política que regula el sector miner a nivell regional. L’ob-

jectiu és crear un estàndard legal per al sector que per-

meti contrarestar la desregulació als països, i que eviti 

la competència entre ells per atreure inversions mineres 

que atorga avantatges abusius a les companyies. Aques-

ta política se centra en la defensa de l’interès nacional 

dels països per sobre de l’interès privat, en la inclusió 

de mecanismes de consulta prèvia de les poblacions de 

les zones mineres, mecanismes de vigilància ambiental, 

i en l’obligatorietat de transparència en els pagaments i 

cobraments d’impostos i taxes.

JUSTÍCIA ECONÒMICA
Hem contribuït a la mobilització i sensibilització de la 

població dels països de l’Àfrica de l’oest sobre els riscs 

que impliquen els Acords de Partenariat Econòmic (APE). 

La capacitat de negociació de la societat civil i els funcio-

naris estatals va augmentar gràcies als estudis efectuats 

i difosos. D’altra banda, en el marc de la campanya de 

Justícia econòmica, hem treballat per un tractament es-

pecial de l’agricultura, demostrant la seva importància 

per a la regió en general i per a la població més pobra 

en particular.

ACCIÓ HUMANITÀRIA
A finals del 2008, a l’est de la República Democràtica 

del Congo es va produir una greu recrudescència de la 

violència, que va provocar milers de morts i el desplaça-

ment de més de 250.000 persones. Des d’Oxfam Inter-

A través del continent
nacional, vam incrementar la nostra resposta humanitària 

per atendre els nous desplaçats i vam treballar al costat 

d’actors internacionals clau per buscar solucions a aquest 

greu conflicte. 

 

D’altra banda, a Somàlia, el conflicte intern continua pro-

vocant milers de desplaçats interns i refugiats als països 

veïns. Des d’Oxfam Internacional, hem proporcionat aju-

da d’emergència a les persones desplaçades, que s’han 

situat al llarg de la carretera entre la capital Mogadiscio 

i la població d’Affgooye.

COMERÇ JUST
Els més de 600.000 euros comprats a l’Àfrica s’han 

concentrat, majoritàriament, en productes d’alimentació. 

Entre ells, destaquem el canvi d’esquema que hem fet 

en l’aprovisionament de cafè a Uganda. Hem passat a 

comprar directament a les organitzacions camperoles de 

comerç just, complicant-se una mica la logística, però 

aconseguint que una part més gran del valor quedi en 

la població destinatària. Ankole Coffee Producers és una 

associació que agrupa deu cooperatives de primer grau 

al sud-oest del país. Apostant per aquesta organització, 

traslladem més recursos i més capacitació a prop de les 

famílies camperoles; d’aquesta manera aconseguim que 

tinguin més control sobre els seus mitjans de vida i que 

aquests siguin més sostenibles.

En total hem augmentat de 25 a 27 el nombre de grups 

productors africans amb els quals hem treballat durant 

l’últim exercici, repartits per Sud-àfrica, Kenya, Burkina 

Faso, Ghana, Tanzània, Uganda, Camerun, Costa d’Ivori, 

Etiòpia, Moçambic, el Marroc i Nigèria, ordenats de major 

a menor volum de compres.

tinar uns fons a projectes locals i regionals 

de desenvolupament. Sense el coneixement 

acumulat de les organitzacions amb les quals 

treballem des de fa anys, els diputats no hau-

rien tingut els elements per contrarestar la 

iniciativa presidencial.  

A l’est, als camps de refugiats sudanesos de 

Djabal i Goz Amer, proveïm d’aigua 35.000 

persones. Desenvolupem una resposta 

articulada sobre l’autogestió dels camps, 

capacitant la població amb iniciatives com 

la creació de comitès d’aigua, sanejament 

i higiene.

Hem impulsat la creació d’un nou centre 

d’aprovisionament i comercialització de ce-

reals, activitat generadora d’ingressos per al 

moviment de dones. Hem col·laborat en un 

projecte de defensa dels drets de les dones 

i reducció de la discriminació socioeconòmi-

ca. Hem aconseguit que les propostes de les 

organitzacions locals s’integrin en la nova Es-

tratègia nacional de lluita contra la pobresa, 

gràcies a la mobilització de la societat civil. 

Durant el debat parlamentari, els diputats es 

van oposar a l’intent de desmantellament de 

la Llei 001 per la qual es regula la gestió dels 

ingressos petroliers, i això va permetre des-

Txad

Ben
ue

N’DJAMENA

Sarh

Abéché

Doba

Mongo

Moundou

SUDÁN

 REP. CENTROAFRICANA

NIGERIA

CAMERÚN

LIBIA

NÍGER

31Memòria Anual Intermón Oxfam  |  2008-2009  |  ÀFRICA  | 

27-31 africa CAT.indd   3127-31 africa CAT.indd   31 5/2/10   13:49:555/2/10   13:49:55



Hem col·laborat perquè s’incorporin les pro-

postes de les organitzacions socials sobre 

terra, territori i accés a recursos naturals en 

la Nova Constitució Política de l’Estat, apro-

vada per referèndum el gener de 2009. Dins 

les accions desenvolupades amb l’objectiu de 

garantir uns mitjans de vida sostenibles per 

a les poblacions camperoles, destaquem el 

muntatge d’una planta de transformació de 

fruites tropicals per deshidratació, una planta 

de recollida i elaboració de pasta de cacau i 

un escorxador d’ocells i de porcs.

A
rinos

BRASIL

PARAGUAY

PERÚ

ARGENTINACHILE

LA PAZ

Tarija

Sucre

Trinidad

Riberalta

Cochabamba

Cobija

Les comunitats indígenes representen més del 

60% de la població del país. Ens vam propo-

sar com a objectiu significatiu reforçar la seva 

capacitat de diàleg, i hem aconseguit l’enfor-

timent polític i organitzatiu de l’Assemblea del 

Poble Guaraní d’Itika Guasu per a la negocia-

ció amb Repsol YPF. S’ha avançat en l’adop-

ció d’un nou model de gestió dels recursos 

naturals en zones indígenes. Hem contribuït 

a posicionar a l’agenda pública del país i de 

tres departaments productors d’hidrocarburs 

la importància de la transparència i control 

social en la gestió de la renda del gas. 

Bolívia

Amèrica
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URUGUAY

PARAGUAY

BOLIVIA

PERÚ

COLOMBIA

VENEZUELA

ARGENTINA

Fortaleza

Cuiaba

Recife

Vitoria

San Pablo

BRASILIA

El nostre treball a la regió de Zona da Mata 

Pernambucana, dominada per un model agrí-

cola insostenible, ha consolidat les pràctiques 

agroecològiques i els processos pedagògics 

per a l’intercanvi de coneixements tradicionals 

i alternatives sostenibles, permetent que les 

famílies agricultores siguin més autònomes. 

El cooperativisme i l’assistència tècnica, social 

i ambiental, han contribuït a la diversificació de la 

producció a les zones de conreus, i han garantit 

la seguretat alimentària i la generació d’ingressos 

al nord-est del país.

Hem treballat en la prevenció, atenció, acompa-

nyament, assessorament jurídic i suport psicolò-

gic a dones que pateixen violència. Subratllem el 

treball desenvolupat amb el Centro de Mulheres 

do Cabo que ha utilitzat el microcrèdit com a via 

per afrontar la violència de gènere intrafamiliar. 

Hem aconseguit l’articulació de polítiques públi-

ques de gènere amb organitzacions feministes. 

Gràcies a les accions per exigir els seus drets i 

a l’ús dels instruments jurídics per les organitza-

cions socials, 200 famílies s’han beneficiat d’in-

versions públiques en infraestructures i serveis 

urbans de sanejament ambiental i habitatge.  

Brasil

En acció humanitària, enfortim les capacitats 

de les organitzacions socials per preparar-se 

davant els freqüents desastres naturals, i ofe-

rim assistència quan els danys sobrepassen 

les possibilitats locals de resposta. Després 

del pas dels huracans Ike i Paloma, més de 

500.000 habitatges es van veure afectats i 

es van produir serioses destrosses, tant en 

zones rurals com urbanes. Treballem per 

elevar les condicions de vida dels habitants 

de 10 municipis a través d’una millor disponi-

bilitat i una diversitat més àmplia d’aliments, 

i apostem per la rehabilitació agrícola de 82 

cooperatives.

LA HABANA

Guantánamo

Santiago
de Cuba

Cienfuegos

Ciego de Ávila

Pinar
del Rio

HONDURAS

HAITÍ

JAMAICA

I. BAHAMASESTADOS UNIDOS

I. CAIMÁN

Treballem en conjunt amb sis afiliats més de 

la confederació Oxfam Internacional en cinc 

grans eixos. Donem suport a la producció 

d’aliments saludables per al consum local. 

Promovem la participació més equitativa de 

dones en organitzacions rurals mixtes. Con-

tribuïm a la formació local de capacitats de 

líders compromesos i actius en la transforma-

ció constructiva del seu entorn. Sensibilitzem 

homes i dones sobre la violència contra dones 

i creem més nivell de coneixement i de rebuig 

enfront d’aquest fenomen. 

Cuba

En el marc del treball pels drets civils i polítics, 

hem aconseguit que les víctimes beneficiàries 

exigeixin els seus drets a la veritat, justícia i 

reparació gràcies a 622 assessories individu-

als i 1.647 grupals. Al llarg d’aquest any, hem 

comprovat que la participació ciutadana millora 

els projectes socials en zones urbanes margi-

nals. Aquest és el cas de la mesa de treball 

de turons orientals a Bogotà, que ha guanyat 

visibilitat com a interlocutora en temes culturals 

i ambientals amb l’alcaldia local, aconseguint 

que el procés participatiu sigui reconegut per 

les comunitats per a les negociacions amb les 

institucions de la capital. 

BRASIL

PERÚ

ECUADOR

VENEZUELA
PANAMÁ

SANTE FÉ
DE BOGOTÁ

Medellín

Cali

Cartagena

L’organització Ruta Pacífica de las Mujeres ha 

aconseguit, amb el nostre suport, la promul-

gació d’un acte per part del Tribunal Constitu-

cional que ordena al Govern la creació de 13 

programes d’atenció a dones desplaçades pel 

conflicte intern, així com la investigació de casos 

de violència sexual. Un altre èxit en l’àmbit de la 

defensa dels drets de les dones és el llançament 

de la campanya La violència contra les dones 

no et fa campió, amb l’objectiu de sensibilitzar 

la societat en general sobre el problema de la 

violència de gènere.  

Colòmbia
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en la comercialització de productes agrícoles, 

destaquem el projecte de comercialització di-

recta de blat de moro a la Cooperativa Nuevo 

Horizonte. A la mateixa cooperativa, un grup 

de dones gestiona amb èxit una granja de 

gallines ponedores. Hem llançat la campanya 

Anem al gra amb la qual volem aconseguir 

un augment de la inversió estatal directa en 

agricultura, especialment en el sector del blat 

de moro. Hem aconseguit elaborar una pro-

posta de llei de desenvolupament rural inte-

gral, que focalitzi el seu suport en l’economia 

camperola.

Hem sensibilitzat membres de l’Estat per 

aconseguir que les dones maies tinguin un 

efectiu accés a la justícia, especialment aque-

lles que pateixen violència de gènere. També 

hem treballat, mà a mà, amb organitzacions 

de dones i instàncies públiques a fi d’incre-

mentar els nivells de participació de les dones 

en espais locals i departamentals, i enfortir el 

seu lideratge. 

Gràcies al suport que donem als petits pro-

ductors de cafè s’han estabilitzat les exporta-

cions del gra a Espanya, segons els criteris de 

comerç just. Seguint amb els bons resultats 

Guatemala

tèxtil, la metal·lúrgia i la construcció, que han 

beneficiat 1.842 joves. 

Davant el pas de tres huracans, entre l’agost i 

el setembre de 2008, la nostra resposta huma-

nitària es va centrar a garantir l’accés a l’aigua 

potable per a 31.800 persones. Vam distribuir 

386 kits de neteja a nivell familiar i vam llogar 

excavadores i camions per a la recollida dels 

fangs. Finalment, per aconseguir que la pobla-

ció conegués la relació entre higiene, aigua i 

salut vam distribuir 2.218 kits d’higiene més i 

vam fer sessions de sensibilització en cada font 

pública d’aigua. 

PERÚ

COLOMBIA

QUITO

Guayaquil

Machala

Loja

Cuenca

Esmeraldas

Latacunga

Riobamba

Amb el nostre suport a la Red de Asociacio-

nes Cooperativas para la Comercialización de 

los Productos Agrícolas del Bajo Artibonite, 

que agrupa 1.700 arrossers, s’han aconseguit 

avenços en la producció i comercialització de 

l’arròs. Produeixen llavors de millor qualitat que 

dupliquen el rendiment dels arrossars. Molts 

d’ells s’han format per donar suport als altres 

conreadors i difondre tècniques de produc-

ció. En l’àmbit urbà, amb l’objectiu de reduir 

la violència entre la població jove del barri de 

Martissant, de Port-au-Prince, hem impulsat 

formacions professionals i hem promogut la 

creació de microempreses en sectors com el 

Haití

peroles de la zona andina manegin de manera 

sostenible els seus recursos naturals a través de 

la producció agroecològica i l’ús adequat dels 

sòls. Hem impulsat la conformació del col·lectiu 

social Asamblea Nacional de Mujeres Popula-

res Diversas, que vol posicionar les seves de-

mandes davant l’Estat i la societat. Hem obert 

espais perquè les organitzacions participin en 

el procés de negociació dels acords comercials 

amb la Unió Europea. 

Després d’un intens treball portat a terme per 

les organitzacions socials a les quals donem 

suport, principalment indígenes i camperoles, 

el dret humà a l’aigua ha quedat establert en 

la Constitució, aprovada el setembre de 2008. 

Posteriorment, es va iniciar un procés de pro-

posta de llei a fi de consolidar aquest principi 

constitucional. 

Amb el nostre suport, s’ha incorporat l’enfoca-

ment de gènere en la Llei de sobirania alimen-

tària i s’ha fet una investigació per conèixer si 

les dones són propietàries de les terres que 

llauren. Hem aconseguit que les famílies cam-
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Nicaragua

Paraguai

Hem contribuït a millorar els nivells d’ingressos 

de les famílies productores de cafè a través 

d’un augment en el preu de venda del gra (les 

organitzacions n’han venut un 21% per sobre 

del preu mitjà nacional) i mitjançant la diversifi-

cació, que suposa un 17% dels ingressos dels 

cafeïcultors. S’ha enfortit la capacitat de Cafeni-

ca per representar els petits productors davant 

el Govern, a més de reforçar les aliances amb 

organitzacions de la regió per incidir en comerç 

just (ha augmentat el preu mínim de 21 a 26 

dòlars i la prima social, de 5 a 10 dòlars).

Destaquem com a èxit de les organitzacions 

socials que vam impulsar l’accés de les dones 

a càrrecs municipals i la participació en els con-

sells municipals. Va entrar en vigència la Llei 

d’igualtat d’oportunitats, que ordena la definició 

d’una política de gènere en cada entitat minis-

terial. En el marc de les activitats d’intercanvi 

de coneixements i d’aprenentatge que porta a 

terme Oxfam Internacional amb els seus 4.000 

socis locals, hem fet possible una trobada amb 

organitzacions socials del país, el Brasil i Etiò-

pia, que ha culminat en l’elaboració del docu-

ment Com integrar la perspectiva de gènere en 

pràctiques d’agricultura.

Hem constatat avenços en el marc del nostre 

treball en la defensa dels drets dels pobles in-

dígenes. A través de les seves associacions, fan 

seguiment de les propostes de llei, projectes de 

gran envergadura i altres polítiques públiques 

que els afecten. Treballem perquè vuit comuni-

tats de l’ètnia Pai Tavyterá, assentades al depar-

tament d’Amambay, siguin protegides en el dret 

a viure a les seves terres sagrades i ancestrals. 

S’ha aconseguit garantir la protecció contra el 

desallotjament. Les dones de pobles indígenes 

són consultades i participen en el disseny de 

programes i projectes de desenvolupament. 

Hem contribuït a la promoció de lleis d’impost 

a la soja i a la terra, amb la intenció d’obtenir 

ingressos públics de l’agronegoci per invertir en 

l’agricultura camperola. En el marc del nostre 

treball en seguretat alimentària, destaquem que 

1.500 famílies han aconseguit un millor accés 

i una producció d’aliments sans i de qualitat. 

Hem donat suport, amb infraestructura i trans-

port, a 220 famílies perquè participin en fires de 

comercialització locals. Finalment, hem treballat 

en 30 casos de titulació de terres, i d’aquesta 

manera hem fet possible més estabilitat i arre-

lament per a les poblacions locals. 

MANAGUA

Matagalpa

Estelí

Ocotal Somoto

Jinotega

COSTA RICA

HONDURAS

BRASIL

BOLIVIA
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ASUNCIÓN

Concepción

San Pedro

Pedro Juan
Caballero

Encarnación

Salto de 
Guairá
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del Este
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cafè de 5.000 a 9.700 quintars el 2008. El 

100% va ser venut com a comerç just, i un 

30% com a orgànic. 

Avancem en la prevenció de catàstrofes cau-

sades pels huracans que assolen l’illa cada 

any. Gràcies a l’esforç de les comunitats i 

de diverses organitzacions de cooperació 

internacional, les quals, en coordinació amb 

l’Estat, hem aconseguit millorar les capacitats 

comunitàries en zona d’alt risc, s’han creat 

sistemes d’alerta primerenca, i s’han portat a 

terme obres d’infraestructura.

Les principals organitzacions camperoles han 

impulsat la modificació de la llei que dirigeix 

la política agrària per defensar els interessos 

dels productors. Les organitzacions Unacafen 

i Fedecares han aconseguit, amb el nostre 

suport, que l’Estat prioritzi la inversió en les 

comunitats cafeteres, assignant fons per a la 

construcció o reparació de carreteres als ca-

fetars. A més a més han construït una torre-

factora, i tres infraestructures per transformar 

el cafè cirera en cafè sec. Set organitzacions 

ja compten amb la seva pròpia marca de cafè 

torrat i mòlt, per col·locar en el sector turístic. 

Es va aconseguir augmentar l’exportació de 

República Dominicana

Un exemple de bones experiències productives 

és el projecte que l’organització CEDAP manté 

a Ayacucho amb el nostre suport. Consisteix 

en la promoció d’iniciatives agroecològiques, 

recalcant la conservació de sòls i la millora de 

pastures, amb una metodologia original: con-

cursos que premien les millors pràctiques agro-

pecuàries. El concurs ha aconseguit autèntics 

canvis a la zona, que es poden observar al llarg 

de desenes de quilòmetres. El seu èxit ha fet 

que una altra organització ho vulgui aplicar al 

departament veí de Huancavelica. 

Es va aprovar la Llei de l’artesà i del desenvo-

lupament de l’activitat artesanal després d’un 

ardu treball amb gremis d’artesans i institucions 

especialitzades, i gràcies al treball d’incidència 

amb diferents congressistes de la República. 

D’altra banda, en el sector agrari, hem contribuït 

al disseny de la campanya Iniciativa andina, l’ob-

jectiu de la qual és que els petits productors ob-

tinguin condicions equitatives per comercialitzar 

la patata andina. La campanya s’ha consensuat 

amb actors públics i privats, i una de les seves 

estratègies és elaborar un segell de certificació 

que distingeix les patates produïdes sota criteris 

de responsabilitat social.  

Perú

LIMA

Arequipa

Junín

Cuzco

Ayacucho

CHILE

BRASIL

BOLIVIA

ECUADOR
COLOMBIA

Santiago Higüey

Barahona

HAITÍ
SANTO

DOMINGO

I. CAICOS
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COMERÇ JUST
Amèrica continua sent el nostre principal origen de les 

compres de comerç just, amb més d’1.200.000 euros 

repartits entre 45 grups de productors provinents del Pe-

rú, l’Equador, Nicaragua, Bolívia, Guatemala, Xile, Costa 

Rica, Mèxic, el Brasil, Cuba, la República Dominicana, 

Hondures i el Paraguai, segons volum de compra.

El treball per a l’orientació de les compres de comerç 

just cap a l’equitat de gènere ha estat la nota més sig-

nificativa durant aquest any. Especialment amb grups 

de productors en el medi rural, tant d’artesans com de 

camperols; estem intentant potenciar un enfocament que 

aporti mitjans i asseguri a les dones un millor control so-

A través del continent
bre les seves vides, que eviti la reducció dels seus drets. 

A l’Equador, Guatemala, Nicaragua i el Perú, hem intentat 

afavorir directament els grups que compartien aquesta 

visió i estem treballant amb ells en noves fórmules que 

permetin incidir en aquest binomi comerç just - equitat 

de gènere.
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Continuem augmentant el nombre de persones 

o llars que han legalitzat o estan en procés de 

legalitzar les seves terres, tant a nom de l’home 

com de la dona, convertint-se així elles en co-

propietàries de les terres, canvi que trenca amb 

una tradició excloent al país. És destacable la 

tasca de pressió política que han desenvolupat 

les organitzacions socials, en particular el mo-

viment JAA amb Eknath Awad al capdavant, 

que ha aconseguit que el tema de l’accés a 

terra de les castes més baixes (dàlits) estigui 

a l’agenda de molts polítics i en els mitjans de 

comunicació. Això ha propiciat que siguin els 

mateixos dàlits els que cerquin les organitzaci-

ons socials per sol·licitar-los el seu suport en 

aquest procés.

Tots els afiliats d’Oxfam Internacional que tre-

ballàvem al país (Oxfam Austràlia, Oxfam Gran 

Bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam Novib i 

Intermón Oxfam) hem contribuït a la creació 

d’Oxfam Índia. Hem transferit el nostre perso-

nal, programes de cooperació, actius i recursos 

financers al nou membre de la confederació. 

Hem establert un període de transició de 25 

mesos, a partir de l’1 de setembre de 2009, 

durant el qual cada afiliat farà el seguiment 

dels seus projectes i compromisos financers. 

D’aquesta manera, les organitzacions locals 

que treballen amb nosaltres saben que Oxfam 

Índia continua amb el nostre suport i que els 

projectes acordats es portaran a terme. 

Índia

Àsia

Bombay

DELHI

Nashir

Pune

Amravati
Nagpur

Ratna Giri

Aurangabad

PAKISTÁN

SRI LANKA

NEPAL

BUTÁN

BANGLADESH

MYANMAR

CHINA
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AJUDA HUMANITÀRIA
Hem atès els afectats pel cicló Nargis, a Myanmar, i hem 

ajudat les víctimes del terratrèmol que va assolar el sud-

oest de la Xina, ambdues emergències esdevingudes el 

maig de 2008. Durant la nostra actuació a la Xina, hem 

distribuït aigua potable, kits d’higiene, medecines i latrines 

portàtils a més de 600.000 persones de la província de 

Sichuan, la més afectada pel tremolor. A Myanmar, hem 

assistit els supervivents del cicló a través d’organitzacions 

locals i internacionals.

 

D’altra banda, a Palestina vam facilitar l’accés a aigua i 

sanejament a persones de la Franja de Gaza i Cisjordània 

i vam treballar en projectes de mitjans de vida sostenibles; 

també hem donat suport a la societat civil per posar fi al 

bloqueig de Gaza. A l’Iraq, hem treballat per fer visibles les 

dificultats de les dones iraquianes en l’actual context bèl·lic 

del país. A l’Afganistan, hem fet pressió política per buscar 

solucions a la inestabilitat que viu actualment el país i hem 

continuat treballant amb organitzacions locals en projectes 

de mitjans de vida. Finalment, al Pakistan, vam atendre 

milers de persones desplaçades internes, que fugien dels 

violents combats a la vall de Swatt. 

A través del continent
COMERÇ JUST
Les nostres compres a l’Àsia han quedat una mica per 

sota d’1.200.000 euros durant aquest exercici. Les hem 

fet a 36 grups de productors de l’Índia, Bangla Desh, 

el Nepal, les Filipines, Indonèsia, Sri Lanka, Tailàndia, 

illa Maurici, Laos, Palestina, el Pakistan i el Vietnam, de 

major a menor volum de compra.

Aquest any ha estat molt significatiu el treball d’enforti-

ment efectuat amb diverses organitzacions d’artesans i 

artesanes de l’Índia a partir del diagnòstic organitzatiu 

desenvolupat per nosaltres mateixos l’any anterior. Orga-

nitzacions com Creative Handicrafts o Asha –totes dues 

amb seu a Mumbai– estan treballant orientant-se més 

cap a la qualitat de processos gràcies a aquesta col-

laboració. La nostra valoració també ha estat molt positiva 

i esperem poder anar estenent aquests diagnòstics i els 

plans de millora consegüents durant els pròxims anys a 

la resta de grups de productors de comerç just amb els 

quals treballem.
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Gràcies a la confiança dipositada en Intermón Oxfam, des de l’1 de juliol 

de 2008 fins al 30 de juny de 2009 hem pogut gestionar més de 72 

milions d’euros. El 66% dels ingressos són d’origen privat, és a dir, fruit 

de donacions, herències i llegats, vendes i ingressos financers. El 34% 

restant prové d’entitats públiques, i en destaquen les aportacions de les 

administracions autonòmiques i locals.

Els comptes clars

Ingressos
INGRESSOS PRIVATS  48.056

 Socis i donants  36.077

 Donatius per a emergències  2.023

 Vendes de comerç just, editorial 

 i ingressos financers  8.997

 Herències i llegats  959

INGRESSOS PÚBLICS  24.267

 Govern espanyol  6.367

 Unió Europea  5.317

 Administracions autonòmiques 

 i locals  9.702

 Agències de cooperació 

 internacionals  2.881 

TOTAL INGRESSOS  72.323

Despeses
PROGRAMES D’ACTUACIÓ  62.188 

Cooperació internacional  44.536

Projectes de desenvolupament  23.432

Acció humanitària  11.555

Gestió tècnica, seguiment sobre 

el terreny i avaluació  9.549

Campanyes de sensibilització 

 i educació   8.625

Comerç just i editorial  9.027

ADMINISTRACIÓ I 

CAPTACIÓ DE FONS  10.213

TOTAL  DESPESES 72.401

Resultat -79

EXERCICI 
2008-2009

(en milers d’euros)

66% 34%

75%

4%

19%

2%

INGRESSOS 
PRIVATS

SOCIS I DONANTS

HERÈNCIES 
I LLEGATS

VENDES DE COMERÇ 
JUST, EDITORIAL I 
INGRESSOS FINANCERS

DONATIUS PER A 
EMERGÈNCIES

12%
40%

26%

22%
INGRESSOS 
PÚBLICS

GOVERN ESPANYOL

UNIÓ EUROPEA

ADMINISTRACIONS 
AUTONÒMIQUES 
I LOCALS

AGÈNCIES DE 
COOPERACIÓ 
INTERNACIONALS

PER LÍNIES D'ACTUACIÓ

PROGRAMES 
D’ACTUACIÓ

ADMINISTRACIÓ 
I CAPTACIÓ 
DE FONS

86%

ACCIÓ 
HUMANITÀRIA

COMERÇ JUST 
I EDITORIAL

PROJECTES DE 
DESENVOLUPAMENT

CAMPANYES DE 
SENSIBILITZACIÓ 
I EDUCACIÓ

20%

42%

12%

12%

14%

PER EIXOS ESTRATÈGICS

19%

7%

34%

31%

9%

SERVEIS 
SOCIALS BÀSICS

DRETS DE 
LES DONES
CIUTADANIA I
GOVERNABILITAT

JUSTÍCIA 
ECONÒMICA

ACCIÓ HUMANITÀRIA

Com obtenim els ingressos

Com distribuïm els nostres fons
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72.323

54.879

68.699

EVOLUCIÓ DE VENDES 
DE COMERÇ JUST
(EN MILERS D’EUROS)

EVOLUCIÓ DE SOCIS 
I COL·LABORADORS 
ECONÒMICS

2008-092004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-092004-05 2005-06 2006-07 2007-08

74.413

79.161

243.570

258.222256.774

239.646 241.240

2008-092004-05 2005-06 2006-07 2007-08

7.715 7.834

5.782

6.802
7.392

CANALS DE VENDA 
DE COMERÇ JUST

10%

7%

54%

18%

11%

VENDES DE COMERÇ JUST, EDITORIAL 
I INGRESSOS FINANCERS

DONATIUS PER A EMERGÈNCIES

INGRESSOS PÚBLICS

HERÈNCIES I LLEGATS

SOCIS I DONANTS

EVOLUCIÓ DE FONS
(EN MILERS D’EUROS)

EXPOSICIONS, WEB, 
CATÀLEG I ALTRES

ALTRES BOTIGUES 
DE COMERÇ JUST, 
BIO, ETC.
REGALS 
EMPRESA

BOTIGUES
INTERMÓN OXFAM

SUPERMERCATS

Durant l’exercici 2008-2009, s’ha produït una reducció dels ingressos de 

la nostra institució de 6,8 milions d’euros respecte de l’any anterior. Això 

representa un descens del 9%. En el marc de la tendència al creixement 

sostingut que ha tingut l’organització des del seu origen, aquesta és la 

tercera vegada en la història d’Intermón Oxfam que es produeix una 

baixada dels ingressos, conseqüència de l’actual entorn econòmic de 

crisi, com també va passar els anys 1993 i 2000. Aquesta reducció 

d’ingressos es deu principalment a la menor captació de fons públics, 

a la reducció dels ingressos financers i als llegats i, especialment, a la 

LES NOSTRES XIFRES, AL DETALL

reducció de les aportacions d’empreses, la majoria de les quals, malgrat 

la seva difícil situació, han mantingut la seva col·laboració però s’han 

vist obligades a disminuir la quantitat dels seus donatius. En aquest 

difícil context, cal reconèixer el compromís i l’esforç de tots els nostres 

col·laboradors, que han mantingut les seves aportacions i el seu suport a 

la institució. Igualment, destaquem les estrictes polítiques de contenció i 

ajustament de la despesa que hem dut a terme. Tot això ens han permès 

acabar un exercici molt difícil amb un resultat pràcticament equilibrat, 

que comporta un dèficit en el balanç de 79.000 euros en pèrdues. 

Pots consultar o baixar-te els nostres comptes anuals complets i la Memòria Anual en anglès i francès a www.IntermonOxfam.org/rendintcomptes
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Garanties de transparència 
i bones pràctiques

Des d’Intermón Oxfam, hem assumit públicament els 

compromisos següents, que tenen implicacions des 

del punt de vista de la responsabilitat social: 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, 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 

Com a membres d’Oxfam Internacional, treballem en 

estreta col·laboració amb els altres 13 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. 

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 

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 Alicain 

y Riba Auditores (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 

Codis subscrits

El treball conjunt

tant per la Unió Europea com per l’Agència Espanyola 

de la 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.

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 defi neix 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.

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 

defi neix els rols i responsabilitats en la implementació 

de les operacions humanitàries fi nançades 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 de 1995, som organisme consultiu del 

Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides. 
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Cofi nançadors 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.

Diputació 
de Barcelona

Diputació 
de Girona

Diputació 
de Lleida

Diputació 
de Tarragona

Diputación 
de Castellón

Diputación 
de Huelva

Diputación 
de Valencia

Diputación Foral 
de Bizkaia

Diputación Provincial 
de Córdoba

Diputación Provincial 
de Zaragoza

Diputacions

Altres organismes

Ajuntaments

Governs autonòmics

Ambassade 
du France 
au Tchad

Ajuntament 
de Barcelona

Ajuntament 
de Girona

Ajuntament 
de Lleida

Ajuntament 
de Mataró

Ajuntament 
de Sabadell

Ajuntament de 
Sant Cugat del Vallés

Ajuntament 
de Tarragona

Ajuntament 
de Terrassa

Ajuntament 
de València

Ajuntament de 
Vilanova i la Geltrú

Ayuntamiento 
de A Coruña 

Ayuntamiento 
de Barakaldo 

Ayuntamiento 
de Bilbao

Ajuntament 
de Castelló

Ayuntamiento 
de Córdoba

Ayuntamiento 
de Granada

Ayuntamiento 
de Logroño

Ayuntamiento 
de Madrid

Ayuntamiento 
de Málaga

Ayuntamiento 
de Oviedo

Ayuntamiento 
de Pamplona

Ayuntamiento 
de Sevilla

Ayuntamiento 
de Vigo

Ayuntamiento 
de Zaragoza

Fons Català de Cooperació 
al Desenvolupament
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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 les 1.918 entitats, empreses i col·lectius que no arribem a anomenar i                
44
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ACUAMED • ADIQUIMICA S.A. • ANTONI PONS S.A. • AREA METRO-
POLITANA DE BARCELONA MANCOMUNITAT DE MUNICIPIS • AROFISH 
S.L. • AROPESCA S.A. • ASCENSORES ENOR S.A. • AUTORITAT POR-
TUARIA DE BARCELONA • AVANT TY ARYBER S.L. • BANSABADELL 
PENSIONES S.A. • BBK • BELLSOLÀ S.A. • BIOIBERICA S.A. • BON 
PREU S.A. STAT UNIPERSONAL • C R DEL MEDITERRANEO RURALCAJA 
• C. GRAL DE A. DE GRANADA • CAFETERÍA ARMENIA S.L. • CAIXA 
DE CATALUNYA GESTIO SGIIC S.A. • CAJA MADRID MEDIOS DE PAGO 
• CARNICAS FRIVALL S.L. • CASAL GENT GRAN DE TORELLO • CECU 
SOLAR S.L. • CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS S.A. • CIRQUE DU 
SOLEIL PRODUCTIONS B. V. • CISCO SYSTEMS & GLOBAL IMPACT • 
CNH MAQUINARIA SPAIN S.A. • COLEGIO DE INGENIEROS AGRONO-
MOS ANDALUCÍA • COMINDEX S.A. • CONDIS SUPERMERCATS S.A. 
• CONEXION S.C.P. • CONTRUCCIONES METÁLICAS COMANSA S.A. • 
CORREOS • CUATRECASAS, GONÇALVES PEREIRA • DISIMOB 2000 
S.L. • DISTERRI S.A. • EDITORIAL FUNDAMENTOS S.L. • EMAFESA 
EMPRESA MIXTA DE AUGAS DE FERROL • ERGO VIDA • EROSKI S.C. • 
ESTABLECIMIENTOS MARAGALL S.A. • ESTELS 98 S.L. • FONAMENTS 
S.A. • FR MEYER’S SOHN GMBH CO KG • FRESHFIELDS BRUCKHAUS 
DERINGER LLP • FUJITSU ESPAÑA SERVICES S.A. • FUNDACIÓ CAIXA 
SABADELL • FUNDACIÓ JAUME ESPONA • FUNDACIÓ JESÚS SERRA • 
FUNDACIÓ MARIA FRANCISCA DE ROVIRALTA • FUNDACIÓN AISGE • 
FUNDACIÓN CAJA GRANADA • FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GAL-
VÁN • FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD COMPLUTENSE MADRID • 
FUNDACIÓN PRIVADA RENTA CORPORACIÓN • FUNDACIÓN REPARTO 
SOLIDARIO BANAKETA FUNDAZIOA • GESTIÓN HOTELERA DEL NO-
ROESTE S.L. • GIRNET INTERNACIONAL S.L. GRUP GIRÓ • GLASS 
POINT S.C.M. • GLOBAL ESTRATEGIAS S.L. • GRUPO FERROVIAL S.A. 
• GRUPO JOLY • HERALDO DE ARAGÓN • HERMES EDITORA GENERAL 
S.A. • HOTEL MAJESTIC • HUERTA DE LA RETAMOSA • HYDRO ALU-
MINIO LA ROCA S.A. • IBERCAJA OBRA SOCIAL Y CULTURAL • ILUS-
TRE COLEGIO DE ABOGADOS DEL SEÑORÍO DE VIZCAYA • INFOJOBS 
• INGENIERÍA CIVIL INTERNACIONAL • INPROQUISA S.A. • INSTITUTO 
MUNICIPAL DE EMPLEO Y FORMACIÓN EMPRESARIAL AYUNTAMIENTO 
DE JAÉN • INVERCAIXA GESTIÓN • INVERSIONES Y PATRIMONIO CAS-
TELLANA S.A. • JIMÉNEZ Y ASOCIADOS ABOGADOS Y ECONOMISTAS 
• JOSÉ LUIS MORENO MORE • JUAN RAMÓN PUERTAS HERNÁNDEZ 
S.L. • LA VANGUARDIA • LAB CIRCUITS S.A. • LABORATORIOS DEL DR 
ESTEVE S.A. • LOS LEANDROS SOLARES S.L. • MANINSELEC S.L. • 
MERCABARNA • MOBY DICK CLUB (LA LENTEJA S.L) • MOLDTRANS • 
NEOPLASTICA ESPAÑA S.A. • NETQUEST • NEXO S. C. AND • NH HO-
TELES • OBRA SOCIAL CAIXANOVA • OLYMPUS OPTICAL ESPAÑA S.A. 
• ORIENTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SOLUCIONES S. L. • OTO S.L. 
• PERFUMES Y DISEÑO • PRODUCCIONES COME Y CALLA • PULSO 
INFORMÁTICA S.L. • RENFE • SINERGES TÉCNICAS DE MONTAJES S.A. 
• SOCIAL BID • SOCIEDAD ESPAÑOLA DE RADIODIFUSIÓN • SORLI 
DISCAU, S.A. • SUPERMERCADOS SABECO S.A. • TEATRO ESCALANTE 
• TERESA Y JOSÉ PLANA EMPRESA PLANA S.L. • TERMOPACK S.L. • 
THE IRISH ROVER (EL GARBANZO S.L.) • TMB • TOLDOS MOÑITA • 
TOSA FOUNDATION • TRANSCOM WORLDWIDE SPAIN S.L. • UNITRO-
NICS COMUNICACIÓN • UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID • 
UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI BIBLIOTECA SERVEI D’ADQUISICIONS 
• UPONOR HISPANIA SAU • VIATGES IBÈRIA S.A.

Gràcies a tots els que heu fet possible el 
treball 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 fi nançament 
a projectes de desenvolupament o 
emergències.

                que heu contribuït a la nostra tasca de combatre la pobresa i la injustícia.
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ANDALUSIA

Cadis Sagasta, 15, baixos esq.

Còrdova Passatge José Aumente 

Baena, Local núm. 2

Granada Cruz, 44 (gairebé 

cantonada amb Solarillo Gracia)

Huelva Béjar, 7

Jerez de la Frontera Francos, 25

Màlaga Nosquera, 2

Sevilla Méndez Núñez, 1

ARAGÓ

Saragossa León XIII, 24

ASTÚRIES

Gijón San Bernardo, 24

Oviedo Río San Pedro, 11

ILLES BALEARS

Palma de Mallorca Victoria, 4

CANTÀBRIA

Santander Santa Lucía, 33

CASTELLA - LA MANXA

Guadalajara Plaça Capitán Boixareu 

Rivera, 68

Toledo Plaça Amador de los Ríos, 4

CASTELLA I LLEÓ

Burgos Almirante Antonio Valdés y 

Bazán, 1

Lleó Cervantes, 12

Salamanca Ancha, 6

Valladolid Colmenares, 1

BARCELONA (Seu social)

Director: Francesc Mateu

Roger de Llúria, 15 - 08010

LA CORUNYA

Director: José Luis Quintela

Sta. Catalina 16-20, 1º, 

locals B-C - 15003

BILBAO

Directora: Nerea Basterra

Alameda de Urquijo, 11 - 48008

MADRID

Directora: Gloria Bigné

Alberto Aguilera, 15 - 28015

SARAGOSSA

Directora: Lorena Fernández

León XIII, 24 - 50008

SEVILLA

Director: Valentín Vilanova

Méndez Núñez, 1 - 41001

VALÈNCIA

Directora: Fernando Contreras

Marqués de Dos Aguas, 5 - 46002

BOLÍVIA

Director: Luis Camacho

Av. Hernando Siles, 2856. Entre 

carrers 12 i 13

OBRAJES. LA PAZ. Casella postal 

23652

Tel.: 591 22113212

BURKINA FASO

Director: Omer Kaboré

10 BP 13491. OUAGADOUGOU 10

Tel.: 226-50-362-023

BURUNDI

Directora: Diane Mpingazima

Quartiet INNS. Av. de la culture, 04

BP 7386. BUJUMBURA

Tel.: 257 22 25 7230

257 22 50 8112 (Makamba)

COLÒMBIA

Director: Alejandro Matos

Calle 59 núm. 6-31. Edificio La 

Pradera,

Oficina 202. Chapinero Alto.

BOGOTÀ

Tel.: 571-211-0630 / 571-211-0637

EQUADOR

Director: Vinicio Villalba

Avda. de los Shyris 2312 y El 

Universo. QUITO

Tel.: 593-2-225-62-72

ETIÒPIA

Director: Daniel Kocha

Bole Sub City - Kebele 02

Bole Road - DH Tower

House Number: 5058

P.O. Box: 933/1110. ADDIS ABEBA

Tel.: 251-11-6628410 / 6638131

HAITÍ

Director: Vincent Maurepas Jeudy

4, rue Marcadieu 

Bourdon/PORT-AU-PRINCE

Tel.: 509-2245-81-22

KENYA/SUDAN

Directora: Sara Karimbhoy

KENIA: Shelter Afrique House. 

Mamlaka Road

PO BOX 1350. Code 00606. 

Sarit Centre

NAIROBI. Tel.: 254-20-282-03-38 / 

254-20-273-04-28.

SUDÁN: Bakhita House. Hai Kanisa

WAU. Western Bahr el Ghazal State

Southern Sudan. 

Tel.: 246-122-531-504 (mòbil)

MAURITÀNIA

Directora: Sokhna Mariem Baro

Ilot C núm. 458 ZRC. BP 1301

NOUAKCHOTT. Tel.: 222-524-4808

MARROC

Directora: Pilar Duat

3 Rue Béni Mellal. Apt. 3 et 4. 

Hassan.

10010 RABAT. Tel.: 212-377-69427

MOÇAMBIC

Directora: Eusebia Mata

Av. Tomás Ndunda núm. 1038. 

Da Polana Cimento 

MAPUTO. Tel.: 258-21-488-742

PARAGUAI

Directora: Estela Sosa

Calle Mac Mahon 5391, gairebé

República Argentina. Villa Morra.

ASUNCIÓN

Casella de correus: 13 197 sucursal 

Schoping del Sol

Tel.: 595-21-20-60-11

PERÚ

Director: Luis Vargas

Av. Brasil núm. 3901

Magdalena del Mar 

LIMA.

Tel.: 00511 7193270

TANZÀNIA

Director: Amin Bakari

PO BOX 748. MOROGORO

Tel.: 255-23-261-3228

TXAD

Director: Abakar Mahamat-Ahmat

31 Rue 3628 Quartier Deux 

Châteaux

3 ème Arrondissement.

BP 5166. DJAMENA

Tel.: 235-25-16-400

OFICINA SUBREGIONAL 

DE L’AMÈRICA CENTRAL, MÈXIC 

I EL CARIB

Directora: Pilar Orenes

Residencial Bolonia. Óptica 

Nicaragüense, 1 cuadra arriba, 

1 cuadra al sur, 10 vrs. arriba.

MANAGUA

Tel.: 505-2-66-40-42 / 

505-2-64-34-32

A tot arreu, a prop teu

CATALUNYA

Badalona Sant Miquel, 53

Barcelona Roger de Llúria, 15;

Provença, 247 (al costat de pg. de 

Gràcia)

Gran de Gracia, 156

Girona Plaça del Vi, 4 (al costat de 

l’Ajuntament)

Lleida Roca Labrador, 7 (al costat de 

Teatre Escorxador)

Reus Vapor Vell, 4 (accés per plaça 

de Dona Treballadora)

Sabadell Sant Pere, 51

Sant Cugat Enric Granados, 10

Terrassa Pg. Comte d’Ègara, 2-4

Tarragona Sant Francesc, 6

Vilanova i la Geltrú Havana, 8

GALÍCIA

La Corunya 

Estrecha de San Andrés, 12

Santiago de Compostel·la 

Rua do Preguntoiro, 28

Vigo Ecuador, 31

LA RIOJA

Logronyo Calvo Sotelo, 24

MADRID

Getafe Magdalena, 5

Madrid Alberto Aguilera, 15;

Goya, 68

San Sebastián de los Reyes 

C. Comercial Plaza Norte 2, Local 96

MÚRCIA

Múrcia Echegaray, 4 (pl. Romea)

NAVARRA

Pamplona Paulino Caballero, 25

PAÍS BASC

Bilbao Alameda de Urquijo, 11

Donostia - Sant Sebastià 

San Francisco, 22 (Gros)

Vitòria-Gasteiz Siervas de Jesús, 14

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 Pizarro, 1r 2a

Conca Plaça Edificio del Mercado, 

tercera planta, despatx 12

Las Palmas de Gran Canaria 

Centro Loyola c/ Doctor Chil, 15 

Mataró Casal de l’Aliança Mataronina 

c/ Bonaire, 25

OFICINES D’INTERMÓN OXFAM A ALTRES PAÏSOS

BOTIGUES I COMITÈSSEUS
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Ja són 269 les parelles que han optat per fer un casament solidari. Com? Doncs sorprenent els seus 

convidats amb les nostres targetes-detall. Targetes que, a banda de ser un recordatori molt original, 

contribueixen a millorar la vida de moltes persones dels països pobres. Un vídeo, que es pot passar 

als assistents al banquet, ho demostra. Aquests són els ingredients per a un casament solidari.

PERSONES IO

Nos hace mucha ilusión compartir este momento con vosotros…Gema y Damián
28 de agosto de 2009

Gema+Damian cast 120x90_dib alberto+semill.ai   1   16/08/09   10:03

ELS NUVIS
“Un dels records més bonics del casament 

va ser quan vam passar el vídeo. Els 230 con-

vidats van quedar encantats de saber que, 

amb aquesta iniciativa, ajudàvem persones 

que realment ho necessiten.”

Mercedes i José, de Càceres (Espanya)

LES TARGETES-DETALL
Els nuvis poden personalitzar les targetes en 

què apareix impresa la imatge del regal escollit 

–que pot ser una cabra, tres porquets, llavors 

o material escolar, entre 18 possibilitats.

ELS BENEFICIARIS 
“Intermón Oxfam ens va donar tres cabres 

amb les quals obtinc adob orgànic. La terra 

dóna més fruits i disposem d’ingressos per 

viure millor.”

Immaculée Nizigama, de Buga (Burundi)

Com és possible que paguin unes vacances 

a no sé quantes persones perquè vegin el 

treball d’IO? Des del meu punt de vista, vos-

tès són una ONG creada per donar la màxi-

ma ajuda possible, a partir de les nostres 

donacions, a la gent més necessitada. 

Resposta: Com que eren molts els col-

laboradors que ens demanaven visitar els 

projectes als quals van destinats els seus 

donatius, vam decidir organitzar aquest viat-

ge, que en cap cas està plantejat com unes 

vacances: cada viatger paga 600 euros per a 

desplaçaments, dietes i allotjaments (d’altra 

banda, molt modestos) i la resta ho paguen 

empreses patrocinadores, de manera que 

Intermón Oxfam no cobreix cap despesa. 

Activitats com aquesta són un exemple de 

transparència. A més a més, quan els viat-

gers tornen, es converteixen en els nostres 

millors portaveus, explicant el que han vist 

a familiars i amics; i també ho comenten 

a altres socis, a través de la web: www.

IntermonOxfam.org/viatgecollaboradors

PARTICIPA-HI!

Aquestes pàgines són 

per a tu. Volem conèixer 

la teva opinió, les teves idees, les 

teves històries, les teves reflexions... 

També ens pots enviar fotos d’un 

viatge, d’una vivència o de persones 

que vas conèixer i que treballen per 

un món més just. Ho pots enviar 

a revista@IntermonOxfam.org o a 

Revista IO, Roger de Llúria, 15 - 

08010 Barcelona.

VIATGE DE COL·LABORADORS 
M. Teresa García Fuentes

LÍNIA OBERTA

Més de 250 parelles es casen 
amb ‘Algo más que un regalo’!

Més informació: 

www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo/listasregalos! Al teu casament, també pots 
regalar detalls de comerç just
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1
Quina és la diferència entre gènere i sexe?
a. Són el mateix // b. Són completament diferents // c. Són 

complementaris

2
La igualtat de gènere és rellevant per a…
a. Dones i nenes // b. Els països en desenvolupament, 

només allà hi ha diferències entre homes i dones // c. 

Totes les societats, tant per a dones com per a homes

3
Als països pobres, hi ha un vincle entre el poder de 
decisió de la dona a la llar i l’alimentació de fi lls i fi lles? 
a. No // b. Sí // c. De vegades

4
Infl ueix la falta d’instrucció de la mare en les 
possibilitats educatives dels seus fi lls i fi lles? 
a. Sí // b. No // c. Una mica

5
Quina proporció del treball que es fa a tot el món és a 
càrrec de dones i nenes? 

a. 90% // b. 66% // c. 45%

6
Qui té més possibilitats de contreure el VIH o la sida? 
a. Els homes // b. Les dones // c. Les persones 

homosexuals

OCI SOLIDARI 

Gènere i desenvolupament

7
Per què les nenes dels països en desenvolupament 
acostumen a anar menys a l’escola secundària que els 
nens? a. Els homes tenen prioritat // b. Moltes nenes 

adolescents ajuden a casa amb les tasques domèstiques // c. El 

matrimoni infantil restringeix la mobilitat i llibertat de les nenes // 

d. Tot el que s’ha dit

8
Durant una guerra qui corre 
més risc de morir? 

a. Soldats // b. Homes civils // c. Dones, nens i nenes

9
Estan les dones presents en les negociacions 
internacionals de pau? a. Molt sovint // b. De vegades // 

c. Pràcticament mai

10
Quants països a tot el món han aconseguit la meta 
que les dones representin almenys el 30% dels seus 
Parlaments? a. 12 // b. 22 // c. 32

11
Quines estratègies han ajudat a habilitar 
socialment i econòmicament la dona? a. Les dones 

treballen juntes contra la discriminació // b. Més fonts 

d’ingressos per a la dona // c. Millora en l’accés a l’educació // d. 

Tot el que s’ha dit

1) C. El sexe es refereix a les diferències biològiques i el 
gènere a les socials o culturals. La desigualtat de gènere 
existeix perquè els dos sexes estan valorats de manera 
diferent i, en conseqüència, tenen oportunitats distintes en 
la vida.

2) C. La igualtat de gènere no és una “qüestió de dones”; 
la implicació dels homes és imprescindible per aconseguir-
la. Tampoc és cert que només sigui possible als països 
desenvolupats, on també hi ha discriminació de gènere.

3) B. Les dones que prenen decisions a la llar prioritzen 
la nutrició dels seus fi lls i fi lles. Si els homes i les dones 
tinguessin el mateix poder de decisió, hi hauria 13,4 milions 
menys de menors de 3 anys desnodrits a l’Àsia meridional.

4) A. Els fi lls de mares sense instrucció tenen el doble de 
possibilitats d’abandonar l’escola.

5) B. Les dones fan el 66% del treball mundial, produeixen 
el 50% del menjar, i, tot i així, només reben el 10% dels 
ingressos mundials i tenen un 1% de les propietats. Gran 
part d’aquest treball consisteix a cuidar la llar i la família, 
tasques no remunerades.  

6) B. Les dones tenen el doble de possibilitats d’infectar-se 
a través del sexe a causa de raons fi siològiques però també 
socials, com la violència contra elles i el seu escàs nivell 
educatiu.

7) D. Algunes creences culturals, com la preferència pels 
homes i el matrimoni infantil, impedeixen que les nenes 
vagin a l’escola secundària. 

8) C. Es calcula que un 90% de les baixes en els confl ictes 
armats són civils, i el 80% d’aquesta xifra són dones i 
menors.

9) C. El paper de la dona en els processos de pau acostuma a 
ser, com a màxim, informal.  Dels 11 processos de pau dels 
quals UNIFEM té informació, la participació femenina només 
aconsegueix el 7,6% 

10) B. A fi nals de 2009, de més a menys: Ruanda, Suècia, 
Sud-àfrica, Cuba, Islàndia, Argentina, Finlàndia, Països 
Baixos, Noruega, Dinamarca, Angola, Costa Rica, Espanya, 
Andorra, Bèlgica, Nova Zelanda, Nepal, Alemanya, Equador, 
Bielorússia, Uganda i Burundi. Més informació a la web de la 
Unió Interparlamentària www.ipu.org.

11) D. Assegurar oportunitats a les dones per obtenir 
ingressos, propietats i rebre una educació enforteix les 
dones. 

(Fuentes: UNICEF i Fons de les Nacions Unides per la Dona-
UNIFEM)
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Quan elles són les que miren
Quantes pel·lícules has vist, recentment, amb una dona com a protagonista principal?, et 

sembla creïble com actuen a la pantalla?, s’assemblen a les dones que coneixes?, penses 

que si aquestes pel·lícules les hagués realitzat una dona serien diferents? Et proposem 

fer aquesta refl exió amb les pel·lícules que hem seleccionat. Totes han estat dirigides per 

dones que, com podreu comprovar, acostumen a envoltar-se de 

muntadores, directores de fotografi a o productores.

LA TETA ASUSTADA
Direcció i guió: Claudia Llosa. 
Fotografi a: Natasha Braier. 
Direcció artística: Patricia 
Bueno i Susana Torres. 
Música: Selma Mutal. 
Perú-Espanya, 2009.

Fausta (meravellosament 
interpretada per l’actriu 
Magaly Solier) sent una 
por atàvica a tot l’exterior. 
Segons la tradició popular, 
pateix una malaltia 
provocada pel fet de ser fruit 
d’una violació (de la qual 
va ser víctima la seva mare 
durant l’època del terrorisme 
al Perú). Per culpa d’això, és 
una persona insegura que, 
malgrat tot, s’ha d’enfrontar 
al món real.

MATAHARIS
Direcció: Icíar Bollaín. 
Guió: amb Tatiana Rodríguez. 
Direcció artística: Josune 
Lasa.
Espanya, 2007.

Carmen, Inés i Eva són 
detectius privades que 
persegueixen casos d’evasió 
d’impostos, estafes i algun 
embolic amorós. Però, a 
més a més, fan la compra, 
canvien bolquers i intenten 
mantenir una relació de 
parella, en una societat 
(l’espanyola) en què la 
conciliació laboral i familiar 
continua sent una utopia.

LES PLAGES D’AGNÈS
Direcció i guió: Agnès Varda. 
Directora de producció: 
Cecilia Rose. Fotografi a: 
Hélène Louvart. 
França, 2008.

Autobiografi a professional 
i sentimental d’una de 
les primeres directores 
de cinema reconegudes 
internacionalment, sent 
una de les precursores de 
la nouvelle vague francesa. 
Un fi lm que transpira 
l’optimisme vital i la llibertat 
artística de Varda, tan 
sensible, lúcida i irònica 
com a Els espigoladors 
i l’espigoladora (2000), 
pel·lícula que va resistir a la 
cartellera durant mesos.

GALA
Direcció: Silvia Munt. 
Muntatge: Núria Esquerra. 
Espanya, 2003.

Revelador documental sobre 
Gala, més coneguda com 
a dona i musa de Dalí, que 
per la seva intensa vida, 
marcada per la transgressió 
a les normes i la seva 
passió per l’art, la poesia 
i la cultura. El rebuig que 
desperta el seu personatge, 
sobretot entre homes, és 
una de les raons que van 
impulsar la directora a fer 
aquest fi lm que, sobretot, fa 
justícia.

CARAMEL
Direcció: Nadine Labaki. 
Directora de producció: 
Cynthia Zahar. Muntatge: 

Laure Gardette. 
França-Líban, 2007. 

En una indústria 
cinematogràfi ca 
tradicionalment dominada 
pel tema bèl·lic, aquesta 
pel·lícula defuig el confl icte 
libanès per treure a la llum 
els dilemes socials als quals 
s’enfronten les dones en 
aquest país, com la virginitat 
abans del matrimoni o 
l’homosexualitat. Tot això 
ple d’humor i tendresa.

dones que, com podreu comprovar, acostumen a envoltar-se de

muntadores, directores de fotografi a o productores.

08
MARÇ
Dia Internacional 

de la Dona
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D
esapareix de la nostra 

vista entre el trànsit 

caòtic, mirant de caçar 

algun altre turista. No-

saltres ens quedem allà asseguts, 

acabats d’aterrar al país, xocats i 

deprimits; els primers moments 

són cabdals per a formar-te la 

idea d’un lloc, i la cosa no està 

començant bé. És evident que, si 

el primer que ens han ofert per 

visitar són els nens famèlics i la 

seva vida de misèria, enlloc d’al-

tres llocs d’interès com el Museu 

de Tuol Seng (escola utilitzada 

com a presó a l’època dels Khmer 

Rojos, on es van torturar milers 

de persones), deu ser perquè és 

el que té més demanda.

Més tard, passejant per la vora 

del riu Tonle Sap, a la zona dels 

restaurants i bars dirigits a tu-

ristes i treballadors occidentals 

d’oenegés, ens cau a les mans 

un pamflet que resa: “Vine als 

nostres tours a alimentar nens fa-

mèlics!”. Ens el llegim i rellegim. 

Ho venen com si es tractes d’anar 

a alimentar macacos amb bana-

“Voleu veure nens que es moren de gana? Us hi puc portar!”. El tuk tuk1 ha aparegut de sobte i el seu 

conductor, amb un somriure d’orella a orella i ganes de guanyar-se un grapat de dòlars fàcils, ens ha 

assaltat amb la seva pregunta. “Com?”, preguntem a l’uníson. Hem entès perfectament el que ens acaba 

de dir, però necessitem una mica de temps per a assimilar l’oferiment. “Que sé on podeu veure nens 

pobres i demà al matí us hi puc portar, per un bon preu”. “No, gràcies”. Text i foto: Dani Farrús

VIATGE: CAMBODJA 

Un país que ven misèria

La misèria a 
Cambodja és, 
juntament amb 
els impressionants 
temples d’Angkor, el 
reclam turístic més 
important

Molts orfenats 
són falsos i amb 
infants llogats, 
encarats a treure 
diners dels ingenus 
i benintencionats 
turistes

PER SABER-NE MÉS
CAMBOYA. GUÍA LONELY PLANET. 
CONTÉ MOLTS CONSELLS PER A 
REALITZAR UN TURISME SOSTENIBLE, 
TANT SIGUI INVERTINT PART DELS SEUS 
GUANYS EN PROJECTES SOCIALS, COM 
COL·LABORANT EN LA CONSERVACIÓ I 
MILLORA DEL MEDI AMBIENT. 

ELS CRITS DEL SILENCI
DIR. ROLAND JOFFÉ, 1985

ORGANITZACIONS SENSE ÀNIM DE LUCRE 
DEDICADES A RETIRAR MINES I A AJUDAR 
LES VÍCTIMES D’EXPLOSIONS:
WWW.CAMBODIANSELFHELPDEMINING.ORG
WWW.MAGINTERNATIONAL.ORG

TURISME IO

Fes col·laboracions o donacions 
a orfenats i organitzacions; això 
sí, assegurant-te de que siguin 
lícites i per a un bon fi.

No t’enduguis una mala imatge 
dels cambodjans només pel 
que vegis als centres turístics, 
fora d’ells veuràs que són 
simpatiquíssims, oberts i molt 
hospitalaris.

nes: que si pots fer les fotos que 

vulguis, que corris perquè les pla-

ces són limitades… Ens pregun-

tem el servei que fa anar, de tant 

en tant, a donar menjar a alguns 

nens (evidentment en cada visita 

només n’hi ha per a una minoria) 

de la ciutat, quan el que necessi-

ten és educació, un ofi ci, higiene, 

sanitat… Que s’acostumin a que 

apareguin grups d’occidentals 

amb càmeres de fotos al coll i 

caixes de galetes o paquets d’ar-

ròs, és realment útil, apart de 

per a que tinguin la panxa plena 

una estona? Això sí, molts turistes 

tornaran a casa contents per ha-

ver ajudat i per poder emmarcar 

les seves fotos peixent aquella 

canalla que viu en el cantó més 

salvatge de la vida.

La misèria, en tot el país, és ine-

vitable: les famílies que viuen al 

carrer, les criatures que intenten 

vendre llibres i souvenirs, la quan-

titat inassumible de mutilats per 

les mines que, encara ara, explo-

ten, i molts orfenats, alguns d’ells 

lícits i necessaris, però  d’altres 

són burdes imitacions on es mos-

tren infants llogats a famílies del 

poble per poder treure diners dels 

turistes. I, com no, també és ine-

vitable topar amb les exagerades 

mansions i els luxosos cotxes dels 

governants, familiars i amics que, 

en un país amb un problema tant 

greu de corrupció, no són pocs.

1- Transport públic consistent en una 

motocicleta que arrossega un remolc on van 

asseguts els clients

Phnom Penh

LAOS

TAILÀNDIA

CAMBODJA
VIETNAM
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JUGA AL MÓN, NO AMB ELL 
És propi dels infants fer-se moltes preguntes sobre tot el que els envolta, però no 

s’haurien de qüestionar mai el futur del món. Veuen que vivim en un planeta que 

no cuidem i on consumim massa, ofegant-lo i provocant la pobresa. Llavors es 

pregunten: És aquest el món on ens tocarà viure? A Intermón Oxfam, treballem 

per eliminar la pobresa i per construir un món més just. Per això apostem per una 

nova generació de criatures conscienciades amb el món. Perquè ajudin, a la seva 

manera, que el món no s’enfonsi! Per contribuir a vestir els seus ideals, hem creat 

un nou concepte de roba infantil, que transmet una actitud responsable i positiva 

i que, a més a més, destina part dels seus beneficis a lluitar per un món més 

just. I, encara que sabem que d’aquí un temps aquesta roba ja no els anirà bé, 

continuarem lluitant perquè les idees que avui porten damunt no els quedin mai 

petites. I que juguin al món i no amb ell! 

Pots trobar més de 6.000 regals a les botigues de comerç just, a través de la web 

www.IntermonOxfam.org/tienda o trucant al 902 330 331.

GERRA, VAS I ESTOVALLES INDIVIDUALS 
De fulla de palma, han estat elaborats per BRAC 

AArong, de Bangla Desh, una organització que 

agrupa més de 24.000 artesans en 423 grups de 

productors, un 85% dels quals són dones. 

Preus: 14,50 euros, la gerra; 2,90 euros, el vas; 
i 5,90 euros, les estovalles individuals

CISTELLA PER A PA O FRUITA 
De bambú, amb una tela de 

protecció desplegable, ha estat 

fabricada per la branca artesanal, 

Aarong, de BRAC (Bangladesh 

Rural Advancement Centre). 

Preu: 15,90 euros

MELMELADES 
De pinya, mango i guaiaba-maracujà, les noves 

melmelades que ens arriben des de la Fundació 

MCCH, de l’Equador, destaquen per l’acurada selecció 

d’ingredients i la seva gran qualitat. L’objectiu d’aquesta 

fundació és donar suport a camperoles i camperols 

d’escassos recursos del país. 

Preu: 2,80 euros 

Quan compres comerç just 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.

1 3 4

Quan compres comerç jus
sinó que estàs contribuint
sostenible dels productor
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cassos recursos del país.

u: 2,80 euros 
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“He perdut col·legues, molts. I tota la meva promoció ha mort. 
Tots els meus alumnes van morir quan l’edifici es va desplomar”, 
ens explica Menard amb un nus a la gola. A ella no li va passar res 
perquè aquell dia va sortir una mica abans de l’escola. En arribar 
a casa seva, va veure que estava en ruïnes. Ara, Menard i la seva 
família viuen sota un tendal improvisat.
MENARD MENELES, 54 ANYS, PROFESSORA EN UNA ESCOLA D’HAITÍ

Testimoni recollit el 23 de gener de 2010 a l’assentament de desplaçats de l’església de 
Santa Caterine, a la localitat de Gressier. Aquell mateix dia, des d’Intermón Oxfam, vam 
instal·lar un tanc de distribució d’aigua potable per abastir més de 20.000 persones.

Davant la pobresa i la injustícia, reacciona.

902 330 331 www.IntermonOxfam.org
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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. 
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