
1MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN 2013-2014

MemÒria 
2013-14
CANVIEM VIDES QUE CANVIEN VIDES



2

SUMARI
03 CARTA DEL DIRECTOR
04 Què hem fet
05 El resultat del nostre treball
06 Les nostres accions mes a mes
08 On treballem
10 DRET A sER EsCOLTAT
12 JusTíCIA DE gènERE
15 sALvAR vIDEs
18 ALImEnTACIó sOsTEnIbLE 
 I RECuRsOs nATuRALs
21 FInAnçAmEnT pER 
 AL DEsEnvOLupAmEnT
24 Les persones que ho fan 
 possible
25 LEs pERsOnEs quE Ens DOnEn supORT
28 Agraïments
29 LEs pERsOnEs quE FORmEn 
 L’ORgAnITZACIó
32 Informe de resultats

IMATGE DE PORTADA: Mari Abrey va donar a llum al 
seu tercer fill en un camp de desplaçats al Sudan 
del Sud. Com ella, gairebé un milió de persones 
han fugit pel conflicte.

Oxfam Intermón compleix amb els estàndards de conducta 
per les Ong marcats per la Carta de Responsabilitat de 
les Ong Internacionals, promoguda per 24 de les prin-
cipals Ong del món, entre elles Oxfam. Aquest any, per 
primera vegada, hem fet l’anàlisi d’aquests estàndards 
en coordinació amb altres afiliats de la confederació 
Oxfam i el seu resultat es publicarà al gener de 2015.

www.ingoaccountabilitycharter.org

Mariam Mamadou, 
refugiada malinesa, 
fa una de les accions 
quotidianes al camp 
de refugiats on viu, 
a Burkina Faso, moldre 
sorgo per alimentar 
la seva família.
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volem agrair la col·laboració de totes 
les persones que, des dels països 
on treballem, han aportat informació 
per escriure aquesta memòria. 
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Benvolguts amics i amigues, 

Us presento la Memòria d’activitats de 2013-14, un any que 
ha estat marcat per diferents crisis humanitàries, algu-
nes més identificables per la seva forta presència en els 
mitjans, altres d’oblidades encara que no per això menys 
doloroses. El mandat humanitari de salvar vides no pot 
acudir només als llocs on són els focus. 

Durant aquest any hem acompanyat 180.000 persones que 
van haver d’abandonar Mali pel conflicte al país. Una part es 
van refugiar a Mauritània a l’àrea de Bassikounou, una altra 
a Burkina Faso als camps de Goudebou i Mentao. En tots 

dos casos hem assumit la 
provisió d’aigua i sanejament, 
essencials per a la vida. 
Vull destacar la dificultat 
d’operacions d’aquest tipus, 
en una insegura terra de nin-
gú on no hi ha res disponible 
i on hem hagut d’obrir pous 
de vegades a més de cent 
metres, mantenint una ca-
pacitat de subministrament 
de les quantitats mínimes 

d’aigua potable que exigeixen els estàndards humanitaris 
internacionals, aquells que pretenen assegurar els drets de 
les persones en emergències d’aquest tipus. És car fer-ho, 
els equips treballen en situacions extremes, i tot i així és 
crucial que hi siguem en aquests primers moments, tan 
terribles, d’abandonament forçós de la llar i arribada a terra 
estranya.

Molt més conegut és el nostre treball després del tifó 
Haiyan que va tenir lloc el novembre de 2013 i del qual 
vam retre comptes el febrer d’aquest any. Allà vam assistir 
550.000 persones durant els primers tres mesos, també 
amb aigua i material de refugi així com amb llavors d’arròs i 
altres suports per reprendre l’activitat productiva després 
de l’emergència. 

Alhora que actuem al costat de les persones en risc, recla-
mem la implicació internacional i del nostre país. Després 
de patir una retallada de més d’un 70% la cooperació al 
desenvolupament espanyola, malgrat l’esforç dels seus 
bons professionals, no és capaç de complir els nostres 
compromisos internacionals, incloent-hi els humanitaris. 
Creiem que és de justícia pressionar el Govern i al mateix 
temps és necessari arribar a l’opinió pública i per això 
hem difós durant tot l’any la campanya Més i millor ajuda. 
Aquesta campanya utilitza formats i canals innovadors 

com el teatre, el còmic (Viñetas para la vida) i, naturalment, 
les xarxes socials per arribar a públics diversos i mantenir 
el suport a la cooperació, mostrant l’impacte positiu que 
aconsegueix. 

La cooperació contribueix a lluitar contra la pobresa i cada 
cop més ha d’afrontar la desigualtat que galopa sobre 
polítiques i pràctiques que beneficien una elit minoritària. 
Això passa a l’Amèrica Llatina i a l’Àfrica i també, salvant 
les diferències del punt de partida, a Espanya i a Europa. 
Les causes i les conseqüències de determinades políti-
ques econòmiques són similars allà on s’apliquin. Tenim 
l’obligació de defensar els drets socials de les persones 
més vulnerables a qualsevol lloc on siguem i en aquesta 
línia hem publicat una sèrie d’informes sobre pobresa i 
desigualtat, globals i aterrats a Espanya, que han tingut un 
gran ressò en l’opinió pública. Sumar esforços amb altres 
organitzacions en la causa comuna de la lluita contra la 
pobresa, una causa que no pot conèixer fronteres, és i 
serà part de la nostra actuació. És un camp en què podem 
aportar la nostra llarga experiència internacional.

És impossible explicar en aquesta nota, ni tan sols en 
aquesta memòria, la gran activitat portada a terme als paï-
sos on treballem, a través de programes que tenen resul-
tats, que aconsegueixen canvis, fins i tot en els contextos 

tan difícils en què operem. 
Els animo a aturar-se en 
alguns dels que expliquem 
en aquestes pàgines per 
apreciar el resultat de la seva 
contribució a Oxfam Intermón.

Internament ha estat un any 
de consolidació financera, tot 
un repte en un entorn de crisi 
i reducció dels recursos, es-
pecialment dels públics. Hem 
tornat a créixer en nombre 
de socis, la qual cosa denota 
que la solidaritat interna-

cional de la població es manté i fins i tot creix malgrat la 
crisi. Gràcies a totes les persones que s’han sumat a Oxfam 
Intermón i de manera molt especial als qui hi continuen 
sent, fidels a les causes que defensem, confiant-nos els 
seus recursos. Sàpiguen que és una responsabilitat que 
assumim amb la màxima exigència i de la qual n’estem 
orgullosos.

Gràcies.

Canviem vides 
que canvien vides

CARTA DEL DIRECTOR

José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_vera

Actuem al costat 
de les persones 
en risc i reclamem 
la implicació 
internacional i 
del nostre país

Tenim 
l’obligació 
de defensar 
els drets 
socials de les 
persones més 
vulnerables a 
qualsevol lloc
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QUÈ HEM 
FET 

400 dones s’ocupen d’assecar 
arròs al sol i processar-lo en una 
cooperativa de Burkina Faso. 
Aquest treball els aporta 
ingressos extres que permet 
l’educació dels seus fills i filles. 
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QUÈ HEM 
FET 

Al llarg de l’exercici 2013-14, gràcies a la tasca de cooperació de la confederació Oxfam, 20,7 milions de persones han canviat 
les seves vides. Totes elles, a més a més, contribueixen a canviar la vida dels seus familiars, veïns, comunitats, etc. El com-
promís de milions de socis i sòcies i col·laboradors, de persones, empreses i administracions, dels compradors i comprado-
res de comerç just, dels equips d’Oxfam i de milers d’organitzacions locals ha permès que l’esforç d’aquests 20,7 milions de 
persones doni el seu fruit. El treball que portem a terme a Oxfam Intermón ha repercutit directament en 2,2 milions d’aquestes 
persones.  

Som una organització independent al si de la confederació Oxfam, formada per 17 ONG que desenvolupen la seva tasca en més 
de 90 països. Junts qüestionem les polítiques i pràctiques injustes i lluitem per aconseguir un món més just i sense pobresa. 
Formem una xarxa  de canvi internacional contra la injustícia i la pobresa.  

El resultat del nostre treball

OXFAM OXFAM INTERMÓN

20,7 milions 
de persones han 
aconseguit viure 
dignament gràcies al 
suport d’Oxfam.

52% són dones i nenes.

48% homes i nens.

2.910 organitzacions han 
contribuït al treball d’Oxfam. 

2,2 milions 
de persones han aconseguit viure dignament 
gràcies al suport d’Oxfam Intermón.

A Oxfam Intermón hem cooperat amb 300 organitzacions 
locals (103 d’elles productores de comerç just i 197 
organitzacions que impulsen el desenvolupament o porten 
a terme tasques d’acció humanitària).  

La nostra cooperació ha estat possible gràcies a:

213.446 socis i sòcies i donants.

207.910 compradors i compradores de comerç just.

40.925 activistes.

106.808 seguidors en xarxes socials (Twitter i Facebook).

1.650 participants en l’Oxfam Intermón Trailwalker .

1.607 empreses. 

63 institucions públiques nacionals i internacionals.

I al treball de:

2.935 persones,

1.653 voluntaris i voluntàries,
962 persones treballadores als països on portem a terme la nostra 
cooperació i
320 persones treballadores a Espanya.
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Les nostres 
accions mes a mes 

SETEMBRE

Austeritat
presentem l’informe La trampa 
de l’austeritat. L’autèntic cost de 
la desigualtat a Europa i fa una crida als 
governs europeus perquè abandonin les 
polítiques d’austeritat, i optin pel creixement 
inclusiu que afavoreixi les persones, les comuni-
tats i el medi ambient.

TaXa Robin Hood
mentre el govern espanyol prepara els 
pressupostos generals, reclamem que 
el que s’ha recaptat amb la taxa de 
transaccions financeres, que sumarà 
5.000 milions d’euros a Espanya, es destini a 
ajuda als més necessitats. Comptem amb el suport de 
800.000 persones per exigir la Taxa Robin Hood. 

MAIG

JUNY

Comerç d’armes
gràcies al suport de la societat civil i d’un cente-
nar d’organitzacions com Oxfam Intermón, l’ONU 
aprova, en una històrica votació, el Tractat so-
bre el Comerç d’Armes. El tractat consagra en 
el nou dret internacional un conjunt de regles 
clares per a totes les transferències mundials 
d’armes i municions.

Polochic
Les 769 famílies desallotjades de la vall 

del polochic lliuren al govern de 
Guatemala més de 107.000 signatures 

recollides a 55 països. Aconsegueixen 
compromisos per part del govern en 
el tercer aniversari de l’expulsió de 
les seves terres i la crema dels seus 
conreus.

Trailwalker
Celebrem la nova edició de l’Oxfam 

Intermón Trailwalker a barcelona i 
preparem la primera a madrid. En 
total, 1.650 participants. Es recapten 
620.000 euros, que es destinen als 
més de 400 projectes d’Oxfam a tot el 
món.

abril

JULIOL

AGOST

Viatge de socis
Els nostres socis i sòcies Chema, Jokin, Javier, Luz Ma-
ría, mari Carmen i victorino, que des de fa temps donen 

suport al nostre treball, viatgen a bu-
rundi plens d’il·lusions i poden veure de 
primera mà com treballem allà. A burundi 

lluiten per deixar enrere els estralls d’una 
llarga i cruenta guerra civil.

Síria
un atac amb armes químiques mata cente-
nars de civils a Síria, que se sumen als més 
de 100.000 morts en el conflicte. Subministrem 
ajuda d’emergència, condemnem qualsevol ús 
d’armes químiques a síria i fem una crida als 
líders mundials a deixar de banda les seves diferències i 
intensificar els esforços per a la pau.

per impulsar la nostra tasca 
de cooperació portem 
a terme activitats de 
desenvolupament, acció 
humanitària, comerç just i 
sensibilització de manera 
continuada. Tot seguit 
destaquem algunes de les 
fites més importants de 
l’exercici passat per la seva 
repercussió social. 

2013
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Governar per a les elits
A través de l’informe Governar per a les elits, exposem 
que l’augment de la concentració de poder genera una 

riquesa extrema que perpetua la des-
igualtat. 7 de cada 10 persones viuen 
a països on la desigualtat econòmica 
ha augmentat durant els últims 30 
anys.

Rere la marca
Amb la campanya Rere la marca denunciem que el 
conreu del sucre per part de les principals empreses 

d’alimentació i begudes provoquen adquisicions 
de terra a gran escala i conflictes per la terra. En 
alguns casos aquestes adquisicions han supo-

sat la violació dels drets humans, la pèrdua 
dels mitjans de vida i la fam per als petits 
productors i les seves famílies.

Aliments amb poder
Denunciem que la fam afecta 1 de cada 9 persones i és 
una de les conseqüències més greus de la pobresa i la 

injustícia a tot el món. A través de la campanya Aliments 
amb poder destaquem la importància 
dels aliments no solament per nodrir, 
sinó com a font d’energia que permet a 
les persones canviar el seu entorn.

Periodisme compromès
En el marc del Congrés de Periodisme Digital d’Osca, 

i dins el nostre projecte Periodisme compromès, 
organitzem una taula de debat amb el nom “El 

compromís del reporter” i una trobada interna-
cional amb més de 20 reconeguts periodistes de 
parla hispana titulat “El periodisme com a eina 

de denúncia universal”.

REALIDAD DE LA AYUDA
A través de l’informe La realitat de l’ajuda, exigim al go-
vern un increment de l’ajuda oficial al desenvolupament 

en un 0,05% del pnb anual (uns 500 
milions d’euros) i l’aplicació de mesures 
de finançament innovadores, per tornar 
Espanya al lloc que li correspon entre els 
principals donants.
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Sudan
El govern del sudan del sud i les 
forces opositores de Riek machar 
signen un alto el foc a Addis Abeba 
(Etiòpia), però a principis d’abril se suspenen les con-
verses sense cap resultat. Gairebé mig milió de persones 
s’han vist obligades a deixar-ho tot per refugiar-se dins 
del sudan del sud o als països veïns.

Filipines (3 mesos)
gràcies als 1,3 milions d’euros de fons 
privats, assistim més de 550.000 per-
sones afectades pel tifó Haiyan, que va 
assolar les Filipines el novembre de 2013, i pro-
porcionem aigua potable a més de 200.000. A més 
a més, subministrem kits d’higiene, ajuda econòmica en 
efectiu, llavors d’arròs i material per a refugi.

OCTUBRE

Trobada de dones
Dones activistes de 14 països es reuneixen 
a madrid per actuar davant de la crisi global. 
Dones “Avançadores”, que lluiten pels seus 
drets, qüestionen la discriminació que patei-
xen i desafien les injustícies que s’agreugen 
cada cop més amb la crisi i les polítiques 
d’austeritat.

DESEMBRE

GENER

FEBRER

MARÇ

Pressupostos Espanya
Posem de manifest la retallada en polítiques públiques 
en els pressupostos generals de l’Estat. La política 

pública més afectada és la de cooperació, 
amb una retallada acumulada des de 2011 
que puja al 70%. A més a més, 1 de cada 
4 euros anirà destinat a pagar interessos 
derivats del deute. 

VERALUNA
quarta edició de la nostra col·lecció de 
roba veraluna tardor-hivern, formada per 
peces de roba anomenades ecofashion que compleixen 
els principis de comerç just. Tota la roba prové de quatre 
grups productors de l’Índia (Creative Handicrafts, Rajkl-
shkmi, CRC i EmA) i garanteixen unes bones condicions 
laborals per als treballadors que les produeixen.

NOVEMBRE

2014



programEs

DRET A SER ESCOLTAT 

JUSTÍCIA DE GÈNERE
 
salvaR vidEs 

ALIMENTACIÓ SOSTENIBLE  
I RECURSOS NATURALS

FINANÇAMENT AL DESENVOLUPAMENT

GRUPS PRODUCTORS 
DE COMERç JUST

A més a més comptem amb quatre 
programes regionals a l’Amèrica Llatina 
i un a l’Àfrica de l’Oest i el Magrib. 

Països on treballa Oxfam Intermón

Països on treballen altres membres 
de la confederació Oxfam

MÈxic

Perú

EQuador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Xile

BolÍvia

BRASIL

ColÒmbia

PARAGUAI

CUBA

BURUNDI

ETIÒPIA

Moçambic

SUDAN DEL SUD

Tanzània

BURKINA FASO
TXAD

MARROC

MAURITÀNIA

UGANDA

COSTA d’Ivori

GHANA

SUD-ÀFRICA

MAURICI

ÍNDIA

TAILÀNDIA

VIETNAM

SRI LANKA

BANGLADESH

NEPAL

INDONÈSIA

XINA

PALESTINA

Kenya

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ
FILIPINES
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On treballem
La força de les persones contra la pobresa; al voltant d’aquest lema vam establir el 2013 la nostra estratègia de treball i vam 
redefinir els nostres objectius de cooperació. Per aconseguir aquests objectius hem treballat en 64 programes de desenvo-
lupament i acció humanitària juntament amb 197 organitzacions locals a 23 països. També hem col·laborat en iniciatives de 
comerç just a 32 països, donant suport a 103 grups productors. 
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Els 17 membres de la confederació Oxfam (Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica (EUA), Oxfam Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam 
Canadà, Oxfam França, Oxfam gran bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam índia, Oxfam Irlanda, Oxfam Itàlia, Oxfam Japó, Oxfam 
mèxic, Oxfam nova Zelanda, Oxfam novib (països baixos) i Oxfam quebec) porten a terme tasques de cooperació a 90 països. 

Com a Oxfam Intermón, treballem a 39.
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DRET A SER ESCOLTAT
Hem facilitat les eines 
perquè les mateixes 
poblacions dels països 
pobres reclamin els seus 
drets i hem contribuït a 
promoure l’activisme en 
la nostra societat, la qual 
cosa anomenem la ciuta-
dania activa. Encara que 
aquests dos elements 
s’han convertit en un 
factor transversal per a 
una gran part dels nostres 
programes, també hem 
desenvolupat programes 
específics a dos països 
del sud. Durant l’exercici 
ha estat clau l’esforç que 
hem fet per generar en la 
societat espanyola pro-
cessos de participació 
per exigir polítiques més 
justes, solidàries i redis-
tributives. 

V
Comptem amb 97 equips 
estables de voluntariat 
a Espanya.

1.653 persones ens donen 
suport aportant-nos el seu 
temps i experiència.
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El febrer de 2013, vam llançar Rere la marca. 
Volem denunciar males praxis empresa-
rials (laborals i mediambientals) de les 10 
empreses d’alimentació i begudes més 
grans i poderoses del món. Sis milions de 
persones pateixen les conseqüències 
d’aquestes pràctiques. En una primera fase 
vam interpel·lar Nestlé, Mars i Mondeléz per 
permetre la desigualtat i l’explotació laboral 
de les dones productores de cacau. Més 
de 130.000 persones van fer sentir la seva 
veu, i aquestes tres companyies es van 
comprometre a millorar les seves polítiques 
d’igualtat. A més a més, la pressió inter-
nacional va motivar que empreses com 
Kellogg’s, Mars, Mondeléz, Nestlé i Unilever 
signessin els Principis per a l’apoderament 
de les dones de les Nacions Unides, un com-
promís al més alt nivell per fer grans esforços 
a fi de millorar les condicions laborals de les 
dones.

L’octubre de 2013, ens vam adreçar a 
Coca-Cola, Pepsi i Associated British Food 
(ABF), per reclamar-los que actuessin contra 
l’acaparament de terres de les seves empre-
ses proveïdores, que causa fam i pobresa 
entre els petits camperols. Vam denunciar 
el cas de la tribu guaraní-kaiowá, de Mato 
Grosso do Sul, al Brasil, expulsats de les 
seves terres per potenciar el conreu extensiu 
de canya de sucre venuda posteriorment a 
Coca-Cola. 270.000 signatures van fer pos-
sible que aquestes empreses declaressin 
tolerància zero a l’acaparament de terres. 

Els canvis que hem aconseguit en les 

pràctiques d’aquestes empreses beneficien 
milions de persones que treballen en cade-
nes de subministrament i que sabem que, en 
molts casos, queden al marge dels beneficis 
que tenen aquestes multinacionals.  

• Vam organitzar 120 accions de sensibilit-
zació al carrer.

• 54.343 persones van participar en la cam-
panya a Espanya.

• 270.000 persones a tot el món van recla-
mar canvis a les empreses.

Tota la informació de la campanya a: 
www.OxfamIntermon.org/traslamarca

Cap empresa és massa gran 
per no escoltar els seus clients

14.274 persones beneficiàries
Colòmbia, Espanya i Mauritània

Prop de  450.000 
persones han participat 
en aquests actes. 

1.653 persones ens donen 
suport aportant-nos el seu 
temps i experiència.

El voluntariat ha 
impulsat  807 
accions de carrer.

A dalt, amb Rere la marca hem aconseguit que 
grans multinacionals es comprometin a lluitar 
contra l’explotació laboral de les dones en les 
seves cadenes de subministrament. 

A l’esquerra, Alcides Ramón Ramírez és un 
exemple dels camperols i camperoles als quals 
recolzem. Ell, al costat dels seus companys va 
ocupar una terra en disputa al Paraguai. Va ser 
desallotjat per la policia i avui, encara sense 
terra, està en arrest domiciliari.

LA VERITAT RERE 
LES MARQUES

RERE 
LA MARCA
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JUSTÍCIA 
DE GÈNERE

La finalitat de les accions que portem 
a terme a l’Amèrica Llatina és acon-
seguir que les dones exerceixin un 
lideratge transformador, que siguin 
capaces de canviar les seves vides i 
les dels que les envolten, que parti-
cipin activament en la societat i en 
les seves pròpies organitzacions i, a 
més a més, contribuir a l’eradicació de 
la violència que viuen dones i nenes. 
Però també contribuïm a promoure la 
seva participació política (a diversos 
països del magrib) i a millorar les seves 
condicions laborals (marroc).

Hem treballat la 
justícia de gènere 
amb 70 organitzacions.

El 71% de les organitzacions 
amb què treballem són només 
de dones.
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Després de gairebé quatre anys de tra-
jecte, les 16.000 dones que integren el 
Programa Regional de Dones Populars i Di-
verses han millorat el seu poder de decisió 
en les seves vides i en la societat, així com 
la seva capacitat de participació i incidèn-
cia en polítiques públiques, com a estratè-
gia fonamental per aturar les desigualtats 
a les quals s’enfronten en el seu dia a 
dia. Així, s’han apoderat les treballadores 
domèstiques, les dones que impulsen 
els menjadors populars i el got de llet del 
Perú, les dones que defensen el seu dret a 
una vida lliure de violència a Colòmbia, les 
dones indígenes de l’Equador, i també les 
dones descendents d’africans de les cos-
tes del Carib i del Pacífic que viuen a les 
perifèries de les ciutats i les comunitats 
rurals del nord-est al Brasil i l’Equador. Tot 
això ha estat possible gràcies a la formació 
política, l’enfortiment de les organitza-
cions a les quals pertanyen i la generació 
d’aliances entre organitzacions dels qua-
tre països. Aquests són alguns dels èxits 
assolits des de l’octubre del 2010: 

• S’han inclòs 51 demandes de les orga-
nitzacions de dones en les polítiques 
públiques dels seus països respectius. Per 
exemple, la creació a les àrees rurals del 
Brasil de les Unitats Mòbils de Combat a la 
Violència contra les Dones.

• S’han elaborat 89 propostes polítiques 
com el nou projecte de Llei d’alternança 
d’homes i dones en les llistes electorals al 
Perú. 

• S’han creat 199 aliances regionals i na-
cionals. 

• S’han efectuat 82 accions de seguiment al 
compliment de les obligacions dels Estats. 
Com a resultat, a Colòmbia, dues dones 
van ser incloses en el procés de pau co-
lombià el 2013, fruit d’una llarga lluita del 
moviment de dones i feminista perquè la 
seva veu fos tinguda en compte. 

• S’ha aconseguit que 74  organitzacions 
utilitzin les noves tecnologies (TIC) de 
manera permanent. 

• S’han publicat quatre investigacions so-
bre el poder polític de les dones populars 
i diverses, efectuades per les mateixes 
dones de les organitzacions. I 14 organit-
zacions de dones que no comptaven amb 
presència a la xarxa han obert les seves 
pròpies webs.

“Populars i diverses”

126.834 persones beneficiàries
Brasil, Txad, Colòmbia, Equador, Guatemala, Marroc, Nicaragua, Perú i República DominicanaJUSTÍCIA 

DE GÈNERE

El 85% de les persones que 
s’han beneficiat d’aquests 
programes són dones i nenes. 

Els àmbits de treball han estat 
drets de les dones, participació 
ciutadana i accés al crèdit.  

A l’esquerra, Victoria Romero 
treballa la terra i, des de fa 
anys representa a les seves 
companyes de la comunitat de 
Tapecaaguy, a Paraguai, da-
vant l’Associació d’Agricultors 
Oñondivepá, que agrupa als 
camperols i camperoles de la 
regió. 

A baix, Luz Marina Bernal lluita 
perquè es reconegui que el seu 
fill va ser segrestat i assas-
sinat en mans de l’exèrcit de 
Colòmbia.
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El maig de 2013 vam llançar la iniciativa 
“Avançadores” amb l’objectiu de comunicar 
més i millor el treball que fem en defensa 
dels drets de les dones i contribuir al seu 
finançament. A partir del relat d’històries 
de dones concretes com Aminata Wone de 
Mauritània o Jineth Bedoya de Colòmbia, 
volem que la societat espanyola conegui la 
discriminació que pateixen milers de dones 
a tot el món, però sobretot la seva capacitat 
per avançar i contribuir a crear un món més 
just en el qual es respectin els seus drets. 

Per a això, hem obert un espai en el web 
d’Oxfam Intermón que explica el nostre 
treball en drets de les dones (www.Oxfa-
mIntermon.org/Avanzadoras) i hem creat 
el Facebook www.facebook.com/Avanza-
doras, que ja compta amb 1.500 persones 
que ens segueixen. També hem començat 
a difondre de manera regular informació 
sobre les lluites d’aquestes dones en mit-
jans de comunicació i xarxes socials (amb 
l’#Avançadores). En aquest marc, l’exercici 
passat, es va fer la I Trobada de Dones 
Activistes l’octubre de 2013 en la qual van 
participar dones de 14 països de l’Amèrica 
Llatina i l’Àfrica per compartir estratègies de 
lluita i resistència que els estan funcionant 
en diferents contextos impactats per la crisi 
global. El març de 2014, vam presentar el 
disc que sortirà a la llum el 2015, liderat per 
la vocalista i compositora Sole Giménez, en 
el qual participen artistes de renom com Ana 
Belén, Leonor Watling i Julieta Venegas.

La iniciativa “Avançadores”

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/Avanzadoras

A dalt, l’octubre de 2013 vam 
celebrar una Trobada de Dones 
Activistes en la qual van 
participar representants de 14 
països de l’Amèrica Llatina i 
l’Àfrica.

A baix, col·laborem amb Jineth 
Bedoya, periodista colombiana 
i ferma defensora dels drets 
de les dones víctimes de la 
violència. 

JUSTÍCIA DE GÈNERE
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SALVAR VIDES
Estem davant un panorama internacional poc 
encoratjador en què les crisis humanitàries con-
tinuen incrementant-se. Als conflictes a Síria, 
República Centreafricana, Sudan del Sud, s’ha 
unit en aquest exercici la situació d’11 milions 
de persones afectades pel tifó Haiyan, a les 
Filipines, mentre continua sent necessari aten-
dre les persones afectades per les emergències 
cròniques de República Democràtica del Congo, 
Iemen, sudan, somàlia o mali. El nostre repte 
no és només tenir la capacitat de subministrar 
aigua potable i sanejament o kits d’emergència, 
sinó assegurar la protecció adequada d’aquestes 
poblacions i el finançament internacional neces-
sari per mitigar la seva situació. 



16

Haiyan és el nom del tifó que el 8 de novem-
bre va segar la vida de milers de persones 
a les Filipines i va obligar a desplaçar-se 
quatre milions més. Els afectats van neces-
sitar assistència immediata en una situació 
extrema en què, a més a més, les pluges es 
van emportar les collites i els bots de pesca.

Des del principi vam parlar amb les famílies 
afectades i vam consultar les comunitats 
locals per esbrinar què necessitaven i així 
poder dissenyar el nostre treball a mida de 
les seves necessitats. Les accions es van 
revisar sis setmanes després i hem conti-
nuat constatant amb els i les afectades la 
idoneïtat d’aquestes accions per introduir 
els canvis necessaris amb la finalitat de 
millorar la nostra assistència. 

La nostra resposta humanitària ha arribat a 
730.000 persones a través de l’assistència 
immediata per a la supervivència (aigua 
sanejada, vàters, kits d’higiene, tendals i 
diners per comprar aliments). En una segona 
fase, vam distribuir serres mecàniques per 
desbrossar els camps i vam lliurar llavors 

d’arròs per recuperar les collites perdudes. A 
més a més, hem treballat perquè la població 
tingui la capacitat d’influir en les polítiques 
del Govern sobre projectes de reconstrucció 
i reassentament.

• Vam distribuir més de 100.000 kits 
d’higiene, 80.000 kits d’aigua, i vam cons-
truir o reparar més de 7.300 vàters per 
evitar la propagació de malalties.

• Puntualment, més de 213.000 persones 
van rebre donacions en efectiu a canvi 
de treballs per a la comunitat (retirar 
enderrocs, drenar rases o recollir escom-
braries).

• Vam subministrar llavors d’arròs a 7.700 
agricultors de Leyte, perquè les famílies 
es poguessin guanyar la vida novament 
i vam donar suport a cooperatives locals 
per replantar brots de mangles (per 
reconstruir els manglars) com a part del 
projecte “diners per treball” que manté 
1.600 famílies.

• També estem contribuint a la recupera-
ció d’activitats com la pesca, el conreu 
d’algues o la recol·lecció de cocos. 

De la supervivència a la 
reconstrucció

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/
filipinas

SALVAR VIDES

A la pág. anterior, al camp de 
refugiats de Juba, a Sudan 
del Sud, viu Nyainhial Gatluak. 
Ha perdut a un dels seus fills 
i al seu marit en el conflicte 
i sobreviu gràcies a l’ajuda 
d’emergència que rep en el 
camp. Nosaltres hi col·laborem 
amb subministrament d’aigua 
potable. 

A baix a l’esquerra, primera aju-
da per a la supervivència a les 
Filipines, després del pas del 
tifó Haiyan el novembre de 2013.  
A baix a la dreta, mesos després 
del tifó, vam contribuir a la 
recuperació de l’agricultura i la 
pesca i a mitigar la vulnerabili-
tat de les famílies afectades. 

1.603.961 persones beneficiàries
Burkina Faso, Burundi, Txad, Equador, Etiòpia, Filipines, Haití, Mauritània, Moçambic, Nicaragua, Paraguai, 
República Dominicana i Sudan del Sud

Hem subministrat aigua 
potable i sanejament a prop 
d’1.000.000 de persones.

Hem atès  101.000 
refugiats de Mali a Mauritània 
i Burkina Faso.

www.OxfamIntermon.org/filipinas
www.OxfamIntermon.org/filipinas
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Mali s’ha convertit en el país més fràgil de 
la regió del Sahel. A la greu crisi alimen-
tària de 2012, s’hi va sumar el conflicte 
entre l’exèrcit i els insurgents tuaregs, que 
finalment va derivar en un cop d’Estat el 
22 de març de 2012. Des que va esclatar 
el conflicte militar a Mali, prop de 375.000 
persones s’han vist obligades a fugir de 
casa seva. D’elles, 229.000 són desplaçats 
interns i més de 145.000 són refugiats de 
països veïns com Burkina Faso, Mauritània 
i Níger. Aquesta situació va portar a una 
necessitat urgent d’aigua, aliments, saneja-
ment i recer.

La nostra intervenció, des de 2012, s’ha 
basat a assegurar la prestació de serveis 
d’aigua i sanejament per a les famílies 

vulnerables. Però també hem donat suport a 
iniciatives per trobar solucions a llarg termini 
per als refugiats i les poblacions d’acollida, 
tant a Burkina Faso com a Mauritània.

• Juntament amb Unicef, utilitzem panells 
solars a Burkina Faso per al tractament de 
l’aigua i evitar així l’alt risc de transmis-
sió de malalties. Esperem poder exportar 
aquesta primera experiència a altres 
països com ara el Txad.  

• La capacitació dels equips durant la pri-
mavera i l’estiu de 2014 a Mauritània pro-
porcionarà una sòlida base de dades per 
a les activitats d’aigua, higiene i saneja-
ment (incloent-hi dissenys d’instal·lacions 
d’aigua i sanejament) a fi de facilitar 
futures intervencions si és necessari. 

Una tenda de campanya com a casa

Al Sudan del Sud hem ofert suport 
a  104.405 desplaçats pels 
conflictes interètnics.

A 6 països també hem 
treballat en la prevenció 
de risc de desastres.

A dalt, la dona de Majok 
Deng construint la seva casa 
al camp de desplaçats de 
Mingkaman, Sudan del Sud. Li 
donem suport facilitant aigua 
potable per a la seva família.

Hem atès  101.000 
refugiats de Mali a Mauritània 
i Burkina Faso.
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ALIMENTACIÓ 
SOSTENIBLE 
I RECURSOS 
NATURALS

Actualment, gairebé 842 milions de 
persones (1 de cada 8) se’n van a 
dormir amb gana. Una realitat injusta, i 
més si tenim en compte que el nostre 
planeta produeix prou aliments per a 
tothom. I, el més paradoxal és que la 
majoria de persones que passen gana 
conreen la terra. El nostre treball al 
costat de les poblacions empobrides 
ha estat millorar la productivitat i la 
comercialització. Però també hem 
intentat promoure canvis de polítiques 
i pràctiques de l’Estat i el sector privat 
en matèria fiscal, de comerç, accés a 
recursos naturals o medi ambient.

Hem contribuït al fet que la CEDEAO i la UE comprometin 
56 milions d’euros i 24 milions de dòlars per a reserves 
alimentàries.

18
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El pitjor de la fam no és la sensació de buit 
a l’estómac, és que no et permet pensar 
en cap altra cosa ni fer cap altra activitat. 
Per això, presentem el nostre treball amb el 
lema Aliments amb poder, aliments que fan 
possible que un nen pugui aprendre a llegir 
i arribar a convertir-se en mestre algun 
dia; que una mare pugui veure els seus 
fills créixer sans; que una família no hagi 
d’emigrar...

Per il·lustrar el poder dels aliments, 
centrem la nostra campanya de Nadal en 
els petits productors d’arròs de Burkina 
Faso als quals facilitem llavors i formació 
en tècniques agrícoles. També treballem 
juntament amb cooperatives de dones que 
compren l’arròs als camperols locals i el 
transformen per vendre’l al mercat a un 
preu per sobre de l’arròs sense processar, 
la qual cosa genera ingressos extres a les 
famílies. A més a més, col·laborem amb 
coordinadores i federacions per defensar 
els interessos del sector.

Gràcies a aquest treball combinat de 
producció, accés a mercat, campanyes per 
fomentar el consum nacional, la valoració 
de l’arròs local respecte a l’asiàtic està aug-
mentant, permetent que milers de persones 
puguin canviar les seves vides.  
  
• 63.672 persones estan canviant les seves 

vides gràcies al treball amb l’arròs i el blat 
de moro.

• La producció ha augmentat en 1.200 tones 
i s’ha millorat la qualitat de l’arròs proces-
sat per la Unió de Dones Processadores.

• Les dones transformadores han aconse-
guit tenir accés a les reunions de la Fede-
ració de Productors d’Arròs de Burkina.

• Gràcies a la campanya Aliments amb 
poder del Nadal passat, vam rebre més 
de 120.000 SMS i vam aconseguir situar 
el problema de la fam a les portades dels 
mitjans de comunicació.

Vam anar a Burkina Faso amb Mikel López 
Iturriaga, més conegut pel seu blog El Co-
midista, i amb Patricia Polite, sòcia d’Oxfam 
Intermón. Allà van descobrir l’autèntic poder 
dels aliments i ens el van transmetre amb 
el seu testimoni com l’arròs que ensenya 
a llegir. Hem aconseguit involucrar-hi can-
tants, actors, periodistes, cuiners, mitjans 
de comunicació, empreses, amplificant així 
el nostre missatge i fent-lo arribar a un gran 
nombre de la població. Leonor Watling, Alex 
Gadea, Iñaki Gabilondo, Sole Giménez, Ana 
Belén, Pepe Esquinas són algunes de les 
persones que han volgut mostrar pública-
ment la seva adhesió. Amb l’informe Eradicar 
la fam està a l’abast de les nostres mans 
vam posar novament de manifest com la fam 
és evitable. 

Aliments amb poder

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

Hem aconseguit que es 
defineixi un Pla de resiliència 
per a l’Àfrica de l’Oest. 

Més de 20 del món del cinema, 
la comunicació i la música van donar 
suport a Aliments amb poder. 

A l’esquerra, a Burkina Faso, 
Moumouni Sanou presideix 
l’agrupació agrícola de la seva 
comunitat, els membres de la 
qual es beneficien d’un fons 
que els facilita l’accés a lla-
vors, abonament i formació. 

A baix, Rasmané Saleva, cam-
perol de Bagré, Burkina Faso, 
recollint la collita d’arròs que 
després vendrà a la planta de 
dones. 

Més informació a: 
www.OxfamIntermon.org/
es/que-hacemos/proyec-
tos/alimentos-con-poder 

www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/alimentos-con-poder 
www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/alimentos-con-poder 
www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/alimentos-con-poder 
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Les accions que hem portat a terme dins la 
campanya CREIX durant 2012-14, en solida-
ritat amb 769 famílies desallotjades a la vall 
del Polochic (Guatemala), van aconseguir 
el compromís del Govern de Guatemala de 
reassentar una part d’aquestes famílies. 
Acompanyar a aquestes famílies en la seva 
lluita per la terra ens ha servit per mostrar y 
denunciar els processos d’acaparament de 
terres, desallotjaments de petits camperols 
de les terres que conreen a favor de grans 

corporacions internacionals y/o Governs 
que volen utilitzar-les per produir per a 
l’exportació. Aquestes accions les hem 
desenvolupat amb altres membres de la 
confederació Oxfam en aliança amb el Comi-
tè d’Unitat Camperola, una de les organitza-
cions camperoles més importants del país 
i, evidentment amb les famílies afectades 
per aquest cas. A més a més, hem comptat 
amb el suport de més de 107.000 persones 
de 55 països. 

Recuperant les terres, 
recuperant el futur

Aportem propostes innovadores per garantir 
la seguretat alimentària intentant no distorsionar 
els preus.

A dalt, Maria Josefa Macz va 
denunciar a Europa com 769  
famílies camperoles havien 
estat expulsades de les seves 
terres a la vall de Polochic, 
a Guatemala. 

Més informació a: 
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/acaparamiento-de-tierras
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FINANÇAMENT AL 
DESENVOLUPAMENT

Un sistema fiscal equitatiu és una po-
derosa eina per reduir la desigualtat. 
Per això, hem estat treballant per dotar 
les comunitats de més capacitats en la 
justícia fiscal perquè pressionin els seus 
propis governs per reformar els sistemes 
tributaris de cada país i fer-los més equi-
tatius, transparents i eficaços. En aquest 
àmbit també hem mantingut el nostre 
treball entorn de la defensa de l’ajuda 
oficial al desenvolupament espanyola, 
per revertir la tendència a la reducció 
dels últims anys. 
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Set de cada 10 persones al món viuen en 
països on la desigualtat econòmica s’ha 
incrementat durant els últims 30 anys. 
L’impacte de la crisi econòmica i les mesu-
res posades en marxa per aturar-la estan 
fent més gran la bretxa entre els més rics i 
la resta de la població a un ritme descone-
gut durant les últimes dècades. Avui l’1% 
més ric de la població té prop del 50% de 
la riquesa mundial, mentre que el 99% es 
reparteix l’altra meitat.

Oxfam Intermón ha centrat una gran part 
dels esforços d’aquest any a denunciar i 
proposar mesures per disminuir la bretxa 
de la desigualtat que està creant un món 
més injust i amenaça de revertir els avenços 
en la lluita contra la pobresa. Perquè la 
desigualtat econòmica extrema, a més de 
ser una injustícia, suposa un obstacle per 
a l’eliminació de la pobresa i corroeix els 
sistemes democràtics. A Espanya, hem 
denunciat com les mesures d’austeritat 
han reduït la inversió en polítiques socials 

que serveixen de xarxa de protecció als 
més vulnerables, incloent la cooperació al 
desenvolupament (es va retallar en un 70% 
des de l’inici de la crisi fins gairebé el seu 
desmantellament).

També ens hem esforçat a demostrar que 
la desigualtat no és accidental o inevitable, 
sinó el resultat d’eleccions polítiques i que 
pot ser revertida amb mesures que redistri-
bueixin els diners i el poder d’uns pocs en 
benefici de la majoria. Sistemes fiscals jus-
tos, que recaptin més dels que més tenen, 
polítiques de despesa pública que prioritzin 
la despesa social per igualar les oportuni-
tats dels més vulnerables, frenar l’evasió i 
elusió fiscal que treu milers de milions de 
les arques públiques, són algunes de les 
mesures que farien reequilibrar la balança.

Les xifres de la desigualtat:
• Les 85 persones més riques del món acu-

mulen tanta riquesa com els ingressos de 
la meitat més pobra de la població (3.500 
milions de persones).

• A Espanya les 20 persones més riques 
tenen una fortuna similar als ingressos del 
20% de la població més pobra.

• A l’Amèrica Llatina i al Carib, els ingressos 
generats en un any per les 113 persones 
més riques serien suficients per treure de 
la pobresa 25 milions de persones.

Pobresa i desigualtat: 
dues cares d’una mateixa moneda

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

A la pàg. anterior, Hem exigit, 
amb accions de sensibilitza-
ció al carrer, que el Govern 
augmenti els pressupostos 
dedicats a ajuda oficial al 
desenvolupament.

A baix a l’esquerra, al llarg de 
2013-14 els nostres equips de 
voluntariat van portar a terme 
més de 800 accions de denún-
cia i sensibilització al carrer. 

Llegeix l’informe La trampa 
de l’austeritat
www.oxfamintermon.org/
es/documentos/11/09/13/
trampa-de-austeridad

Llegeix l’informe Governar 
per a les elits 
www.oxfamintermon.org/
es/campanas/proyectos/
gobernar-para-elites-
riqueza-extrema-abuso-
de-poder
  
Llegeix La realitat de 
l’ajuda 2013  
www.oxfamintermon.org/
es/documentos/19/03/14/
realidad-de-ayuda-2013

Hem publicat dos informes per denunciar la situació de desigualtat 
i pobresa també al nostre país: La trampa de l’austeritat 
i Governar per a les elits. 

www.oxfamintermon.org/es/documentos/11/09/13/trampa-de-austeridad
www.oxfamintermon.org/es/documentos/11/09/13/trampa-de-austeridad
www.oxfamintermon.org/es/documentos/11/09/13/trampa-de-austeridad
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/gobernar-para-elites-riqueza-extrema-abuso-de-poder
www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013
www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013
www.oxfamintermon.org/es/documentos/19/03/14/realidad-de-ayuda-2013
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Malgrat el creixement econòmic i la reducció 
de la pobresa durant les últimes dècades, 
l’Amèrica Llatina i el Carib continua sent la 
regió més desigual del món. Els sistemes 
fiscals (que comprenen tant la manera 
en què s’ingressa com l’orientació de la 
despesa pública) són un element deter-
minant en la redistribució de la riquesa i la 
disminució de la pobresa i la desigualtat. 
Tot i que hi ha diferències entre països, en 
general les finances públiques de la regió 
encara són fràgils, estan allunyades del seu 
potencial recaptatori, reflecteixen un model 
social econòmic inequitatiu que perpetua la 
concentració del poder en poques mans i la 
discriminació i que són responsables de la 
bretxa de desigualtat que encara perdura.

Si bé molts dels països de la regió han 
escomès durant els últims anys reformes en 
els seus sistemes fiscals, encara queda molt 
per fer per assegurar que serveixin per reduir 
les desigualtats. Oxfam Intermón fa anys 
que treballa braç a braç amb organitzacions 
de països com la República Dominicana o el 
Paraguai (un dels països més pobres de la re-
gió) per promoure canvis substancials en els 
sistemes fiscals que afavoreixin la igualtat 
d’oportunitats i la redistribució de la riquesa. 
Les principals actuacions a la regió van dirigi-
des a fer que els governs prioritzin i financin 
polítiques públiques, exerceixin més pressió 
perquè els que més tenen contribueixin en 
una proporció més gran i que s’instauri la 
tolerància zero al frau i l’elusió fiscal. 

L’Amèrica Llatina davant el repte 
de la igualtat

Més de 200.000 persones s’han 
interessat per les nostres informacions 
sobre fiscalitat justa a la nostre web.

Més de 700 impactes 
en mitjans de comunicació 
nacionals i regionals. 

A dalt, al Paraguai donem 
suport a un grup de camperols 
que reclamen que unes terres 
públiques  es destinin a joves 
sense terra per evitar la seva 
emigració. 
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Les persones 
que ho fan 
possible

El voluntariat és una peça clau en 
la nostra gestió per aconseguir el 
coneixement i suport de la nostra lluita 
contra la desigualtat. 

24
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Les persones 
que ho fan 
possible

El nostre treball no seria possible sense el suport de la ciutadania, per això volem donar 
les gràcies a tots aquells que han col·laborat econòmicament amb nosaltres, als que s’han 
sumat a les nostres campanyes i als que han adquirit productes de comerç just.

En aquest exercici han contribuït a canviar vides 

213.446 col·laboradors econòmics 

207.910 compradors i compradores de comerç just 

40.925 activistes 

1.607 empreses 

63 institucions públiques nacionals i internacionals 
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Les aportacions econòmiques dels nostres col·laboradors i 
col·laboradores institucions han fet possibles 64 programes 
de cooperació, 26 d’ells destinats a l’atenció humanitària. 
Aquesta ajuda humanitària s’ha centrat principalment a 
millorar les condicions dels refugiats i desplaçats de Mali, 
Síria, Sudan del Sud i República Centreafricana que fugen 
dels conflictes als seus respectius països i de les persones 
que, a les Filipines, es van veure afectades pel tifó Haiyan el 
novembre de 2013. Els 38 programes restants han contribuït 
a canviar les condicions de vida de poblacions de diferents 
països de l’Amèrica Llatina i l’Àfrica. 

Tot aquest treball també ha estat possible gràcies al suport 
del món empresarial. 1.607 empreses han aportat recursos 
als nostres programes. Algunes d’elles, especialment pimes, 
han col·laborat a través del projecte Transforma, gràcies al 
qual empreses espanyoles donen suport a la feina d’altres 
petites empreses als països del Sud. A més a més, han 
col·laborat amb nosaltres 48 centres educatius, 39 funda-
cions i 63 associacions. 

Una altra manera de col·laborar econòmicament amb els nos-
tres programes és el desafiament esportiu Oxfam Intermón 
Trailwalker, que es va celebrar la primavera passada i que va 
arribar a la seva quarta edició a Catalunya. L’èxit d’aquesta 
iniciativa ha fet possible la celebració d’una primera edició a 
Madrid. En total, hi han participat 1.650 persones i ha suposat 

uns ingressos de més d’un milió d’euros que s’estan desti-
nant a acostar aigua potable a petites comunitats a Etiòpia, a 
millorar l’alimentació a Burkina Faso, potenciar el comerç just 
a Nicaragua i Indonèsia, preveure inundacions provocades pel 
canvi climàtic a la República Dominicana, i per a l’atenció als 
refugiats al Sudan del Sud. Aquest esdeveniment és possible, 
a més a més, gràcies a la implicació de prop de 600 voluntaris 
i voluntàries.

Des d’Oxfam Intermón comptem amb altres maneres de 
col·laborar, com ara els regals solidaris Algo más que un 
regalo, que han utilitzat 1.595 persones. I també hem rebut 
aportacions en forma de llegats i herències que aquest any 
han pujat a 894.629 euros. 

Diversos organismes internacionals, entre els quals desta-
quen diferents agències de la Unió Europea com European 
Community Humanitarian Office (ECHO) i la Comissió Euro-
pea Europe AID; les Nacions Unides (l’Alt Comissionat de les 
Nacions Unides per als Refugiats, el Fons Internacional de 
Desenvolupament Agrícola o el World Food Programme) o 
fundacions com la Fundació Bill Gates, també han contribuït a 
finançar els nostres programes. En l’àmbit nacional, i malgrat 
que continuem en una situació econòmica complicada, hem 
rebut aportacions de l’Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional per al Desenvolupament i de diverses adminis-
tracions autonòmiques i locals.

Col·laboradors econòmics

Les persones que ens 
donen suport
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El 2014 celebrem 20 anys apostant pel comerç just com 
una eina més de desenvolupament de les comunitats dels 
països pobres. Durant l’exercici passat, vam fer compres per 
un valor de 2,14 milions d’euros a 103 grups de productors 
i productores d’ingredients d’alimentació, tèxtil, cosmèti-
ca i artesania que es van distribuir a les nostres botigues, 
en grans cadenes de distribució i a través d’altres canals. 
Estimem que van ser més de 207.910 les persones que van 
adquirir aquests productes, a més de 12 organismes públics 
i 95 empreses. 

• Comptem amb 1.075 voluntaris i voluntàries que gestionen 
les nostres 38 botigues de comerç just. 

• Les nostres vendes van pujar durant l’últim any a 5,14 mi-
lions d’euros, destacant els 2,4 aconseguits a les nostres 
botigues. 

• Els tres productes més venuts són el cafè, el sucre i la 
gamma de xocolates. 

Compradors de comerç just

Repartiment de les vendes 
de comerç just al 2013-14

Voluntariat

Personal en plantilla

Homes

Dones

Homes

Dones

Botigues Oxfam

Gran distribució

Clients minoristes

Altres vendes

47%

35%

10%
8%

56%44%

77,5%

22,5%

60%40%

Nous productes

Cafè
Des de principis de 2014 vam treure al mercat el nostre 
cafè de sempre en format de càpsules. Completem la nos-
tra gamma de cafès amb tres modalitats diferents: intens, 
suau i descafeïnat, l’origen del qual continua sent les 
organitzacions de productors guatemalenques, Guaya’b i 
Codech, la nicaragüenca Aldea Global i la ugandesa Anko-
le Coffee Producers Cooperative Union (ACPCU). 

Panela
Suc de la canya de sucre que un cop assecat té 
l’aspecte de sucre morè. La nostra panela procedeix de 
la cooperativa equatoriana MCCH amb la qual fa més de 
15 anys que col·laborem. 

Veraluna
Nova col·lecció de moda comerç just. La marca Veraluna 
representa un gran esforç per demostrar que es pot fer 
moda sense deixar de banda els drets de treballadors i 
treballadores de la confecció ni les condicions en què 
es conrea un cotó ecològic d’extraordinària qualitat.

Les mans d’en Narcís Alonso Brito, un dels 1.800 
productors i productores de cacau de la cooperativa 
COOPROAGRO, mostren el cacau amb el que s’elaboren 
les xocolates de comerç just que venem en les nostres 
botigues i també a supermercats.

26
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Durant l’exercici una gran part de les nostres accions s’han 
centrat a donar a conèixer les accions de la campanya CREIX; 
una d’aquestes accions ha estat Rere la marca per a la qual 
s’han fet més de 120 accions de sensibilització al carrer i 
que ha tingut una repercussió en mitjans de comunicació de 
més de 200 aparicions. També hem denunciat la necessitat 
de continuar mantenint el finançament al desenvolupament 
des de les Administracions públiques. Això ens ha posicio-
nat com una organització referent en desigualtat i pobresa 
també al nostre país. El nostre missatge ha arribat a més de 
set milions de persones de les quals unes 34.000 han portat 
a terme algun tipus d’acció de suport o difusió en xarxes 
socials. 

• Durant l’últim exercici van donar suport a les nostres 
propostes 40.925 persones, 5.059 de les quals també van 
contribuir econòmicament als nostres programes de des-
envolupament i acció humanitària. 

• Les accions al carrer van aconseguir sensibilitzar 88.230 
persones que es van acostar als nostres equips de volun-
taris i voluntàries per conèixer més les nostres campanyes. 

• Les accions que més van interessar als nostres activistes 
van ser les que van estar vinculades a l’acció Rere la mar-
ca, per aconseguir que les grans corporacions alimentàries 
actuïn amb criteris ètics i mediambientals, i les iniciatives 
per intentar frenar el conflicte a Síria i donar suport a les 
persones desplaçades i refugiades.  

Des dels mitjans de comunicació convencionals i a través de 
xarxes socials també s’ha donat suport a la nostra tasca a 
través de diferents accions informatives. S’han publicat 7.799 
notícies en les quals es reflecteix el nostre treball. Cal desta-
car la repercussió del nostre informe Governar per a les elits, 
publicat el gener de 2014, que va ser notícia o va aparèixer 
a 41 programes televisius i  la repercussió del nostre treball 
davant l’emergència provocada pel tifó Haiyan a les Filipines 
el novembre de 2013, que va aconseguir ser destacat en 200 
aparicions en mitjans en només quatre dies. 

A més a més, comptem amb una presència regular en blogs 
a través de 3.500 millones (El País) blogs.elpais.com/3500-
millones/ i Más de la mitad (20 Minutos) blogs.20minutos.es/
mas-de-la-mitad/. 

També gestionem els nostres propis mitjans:  
• La nostra web, visitada per 924.034 persones.
• El nostre Facebook oficial, seguit per 63.286 persones.
• El nostre Twitter oficial, seguit per 33.375 persones.

La crisi dels mitjans ha portat a un empobriment de la 
qualitat de la informació i un deteriorament de l’activitat 
periodística. Tot i així, molts professionals de la comuni-
cació consideren que és possible un periodisme que situï 
les persones al centre de la notícia i sigui compromès per 
definició. Davant d’aquesta situació, el març de 2013, vam 
iniciar el projecte de Periodisme compromès juntament amb 
el Congrés de Periodisme Digital d’Osca i la Fundació Gabriel 
García Márquez per al Nou Periodisme Iberoamericà (FNPI) 
per aconseguir novament un periodisme de qualitat, que 
contextualitzi correctament la informació i aprofundeixi en 
les històries.

Al llarg d’un any de treball hem organitzat set taules de 
debat amb reconeguts periodistes de parla hispana a les 
ciutats de Barcelona, Madrid i Bilbao. Més de 60 periodistes 
com Iñaki Gabilondo, Gumersindo Lafuente, Montserrat Do-
mínguez, Javier del Pino o Ignacio Escolar, entre molts altres, 

s’han prestat al debat i reflexió. A més a més, l’11 i 12 de 
març de 2014 vam organitzar a Osca juntament amb l’FNPI la 
trobada internacional El periodisme com a eina de denúncia 
universal. 

A l’ebook Periodismo comprometido. Las personas en el 
centro de la noticia recollim les principals idees sorgides fins 
al març de 2014 i tanquem un any de treball.

ActivistEs 

Mitjans de comunicació i xarxes socials

Les persones al centre de la notícia

Per descarregar l’ebook: www.oxfamintermon.org/es/
campanas/proyectos/pcomprometido 

Vídeo “En què ha de posar el focus el Periodisme 
compromès?”
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP97
8TjDBqCA14lSWeX1XHA 

Els nostres equips d’activistes estan formats en la seva major part 
per persones voluntàries. En aquesta ocasió, estan exigint refor-
mes fiscals justes que mitiguin les desigualtats.

www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/pcomprometido
www.oxfamintermon.org/es/campanas/proyectos/pcomprometido
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP978TjDBqCA14lSWeX1XHA
www.youtube.com/watch?v=y4LxEhfrMzE&list=UUP978TjDBqCA14lSWeX1XHA
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Cecu Solar S.L.; Los Leandros Solares; Fundación Felipe Rinaldi; Provital Group; Danobat Group S.C.; Disimob 2000 S.L.; Fundació General de la Uni-
versitat de València; Girnet Internacional; Fundació Miguel Torres; Grupo Moby Dick Club; Adanae; Fundación Canaria Naranjo; Gaïa luxembourg, S.A.; 
Sociedad Estatal de Correo; Fundación Esade; Col·legi d’Advocats de Barcelona; Fundació Jaume Espona.

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

COFINANçADORS PRIVATS

COFINANçADORS PÚBLICS

Agraïments 

CBM Australia / AUSAID; Embajada de Francia (Service de Coopération et d’Action Culturelle); Food and Agriculture Organization; Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (Generalitat de Catalunya); Ayuntamiento de Córdoba; Ayuntamiento de Oviedo (Consejo de Cooperación al 
Desarrollo); Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz (Presidencia); Diputación de Valladolid; Diputación Foral de Gipuzkoa (Servicio de Infancia, Juventud 
y Cooperación al Desarrollo); Diputación General de Aragón; Junta de Castilla y León (Conserjería de Interior y Justicia); Xunta de Galicia (Dirección 
Xeral de Relacións Exterie coa Unión Europea); Airtel Burkina Faso; Ambassade de la République de Chine (Taiwan) au Burkina Faso; Ministère de 
la Promotion de la Femme Burkina Faso. 

 C27, M0, Y97, K20. R162 G180 B42. 

 C0, M60, Y100, K0. R245, G130, R32. 
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Som una fundació privada, independent i sense ànim 
de lucre regida per un Patronat. La nostra seu social és 
a Barcelona (Espanya) però comptem amb 17 oficines a 
diferents països. El nostre equip el formen 2.935 persones, 
d’entre elles el 56% voluntaris i voluntàries que, de manera 
estable, col·laboren amb nosaltres. 

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

Som presents a 48 ciutats d’Espanya i Andorra. La nostra 
seu social és a Barcelona i també comptem amb oficines a 

Bilbao, Madrid, Sevilla i València. El nostre equip de persones 
voluntàries gestiona directament 43 comitès i 38 botigues 
de comerç just. 

A través dels comitès i les botigues impulsem accions de 
mobilització, sensibilització i educació que contribueixen 
al nostre objectiu de construir ciutadania activa, crítica i 
transformadora, conscient de les seves responsabilitats en 
un món global. També portem a terme accions de captació 
de fons per buscar recursos que donin suport al nostre 
treball, així com per denunciar les injustícies i incidir en els 
organismes nacionals i internacionals i en el sector privat 
perquè actuïn de manera responsable. El rigor per portar 
a terme tota aquesta tasca de sensibilització i incidència 
l’ofereix el nostre equip d’investigació, els estudis del qual 
avalen les nostres propostes.

LEs personEs que formEn 
l’organització

Els òrgans de govern
El Patronat el formen 13 
professionals independents 
vinculats al món acadèmic, 
empresarial i de la solida-
ritat. 

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

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

Per la seva banda, el Consell 
de Direcció, l’òrgan executiu 
de la institució el formen 8 
professionals.

President: 
Xavier Torra 
Empresari del sector del 
material elèctric vinculat 
a projectes de coopera-
ció al desenvolupament i 
de sensibilització.
Des del juny de 2008.

Vicepresident: 
Ignasi Carreras
Director de l’Institut 
d’Innovació Social 
d’ESADE i col·laborador 
de diferents entitats no 
lucratives.
Des del maig de 2011.

Secretari: 
Oriol Tuñí, SJ
Professor i degà de la 
Facultat de Teologia de 
Barcelona.
Des del febrer de 2003.

Tresorer: 
Ramon Casals
Censor jurat de comptes 
amb experiència en au-
ditoria d’organitzacions 
socials.
Des de l’octubre de 2006.

Vocals:

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

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

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

Frederic Borràs
Expert en economia i 
finances, investigador i 
docent universitari
Des del novembre de 
2012.

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

Almudena Egea Zerolo 
Arquitecta i docent, 
coordina el voluntariat 
social del centre educa-
tiu on treballa. 
Des del novembre de 
2013.

Daniel Izuzquiza 
Regalado 
Director de l’EntrePa-
réntesis, espai de diàleg 
sobre fronteres, i redac-
tor en cap de la revista 
Razón y Fe. 
Des del juliol de 2014.

Jaime Flaquer García 
Especialista en diàleg 
interreligiós i professor a 
la facultat de Teologia de 
Catalunya. 
Des del juliol de 2014.

Juan José Tomillo 
González 
Docent, membre del 
Consell Assessor 
d’Entreculturas i patró 
del Col·legi Major Univer-
sitari Loyola de Madrid. 
Des del juliol de 2014.

MEMBRES DEL PATRONAT (A 1 de novembre de 2014) MEMBRES 
DEL CONSELL DE 
DIRECCIÓN (A 1 de 
novembre de 2014)

José María Vera, 
director general

Jaime Atienza, 
director de Campan-
yes i Ciutadania

Pilar Orenes, 
directora de Perso-
nes i Organització

Xavier Palau, 
director de Coopera-
ció Internacional

Marc Pintor, 
director de Finances 

Lucila Rodríguez-
Alarcón, 
directora de Comuni-
cació

Rafael Sanchís, 
director de Màrque-
ting i Desenvolupa-
ment Comercial

Ana Sentís, 
responsable de 
l’Àrea de Bon Govern 
i Desenvolupament 
Organitzacional 



El personal en plantilla i el voluntariat són el principal 
actiu de l’organització. Tots dos participen activament 
en la definició i difusió de les nostres activitats. Per això, 
l’organització inverteix en ells i elles perquè puguin desen-
volupar tot el seu potencial i contribueixin d’aquesta manera 
a l’objectiu comú, aconseguir un món més just. 

2.935 persones 
integren l’equip 
d’Oxfam Intermón

962 persones treballant a diferents països (91 cooperants 
expatriats).
- 715 persones treballant en acció humanitària.
- 156 persones treballant en programes de desenvolupament.
320 persones contractades a Espanya.  

Per treballar a Oxfam Intermón busquem professionals amb 
talent, iniciativa i flexibilitat compromesos amb la missió i els 
valors de la institució. Prioritzem la contractació de personal 
local als països on treballem, amb algunes excepcions: quan 
no hi ha el perfil tècnic necessari al país o quan, per raons de 
seguretat, és més prudent que un estranger ocupi el lloc. 

Personal 
contractat 

Ubicació de l’equip contractat d’Oxfam Intermón

Voluntariat estable: 1.653 persones
Voluntariat que col·labora puntualment en l’Oxfam Intermón 
Trailwalker: 600 persones

El 56% del nostre equip està format per persones voluntàries 
que es comprometen amb la nostra missió, visió i valors. 
Són persones responsables, compromeses i motivades que 
treballen principalment en seus, comitès i botigues. Aporten 
la seva experiència, dedicació per difondre el nostre treball 
i mantenen contacte amb administracions, ONG i mitjans de 
comunicació locals.

L’equip

SEU SOCIAL

BARCELONA 
Director general: 
José María Vera
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

SEUS TERRITORIALS

BARCELONA
Director: Francesc Mateu
Gran Via de les Corts 
Catalanes, 641 - 08010

BILBAO
Directora: Nerea Basterra
Alameda de Urquijo, 11, 
5º C - 48008

MADRID
Directora: Nerea Basterra
Alberto Aguilera, 15 - 28015

SEVILLA
Director: Valentín Vilanova
Méndez Núñez, 1, 1º,
oficina 6 - 41001

VALÈNCIA
Director: Fernando Contreras
Marqués de Dos Aguas, 5 - 
46002

BOTIGUES I COMITÈS

ANDALUSIA
GRANADA. Casillas del Prats, 10
HUELVA. San José, 14
JEREZ DE LA FRONTERA. Armas, 9
MÀLAGA. Granada, 48

ARAGÓ
SARAGOSSA. León XIII, 24

ASTÚRIES
OVIEDO. Río San Pedro, 11

BALEARS
PALMA DE MALLORCA. 
Argenteria, 28

CANTÀBRIA
SANTANDER. Santa Lucía, 33

CASTELLA - LA MANXA
GUADALAJARA. Pl. Capitán 
Boixareu Rivera, 68
TOLEDO. Plaça Amador de 
los Ríos, 4

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

CATALUNYA
BADALONA. Sant Miquel, 53 
baixos
BARCELONA. Gran Via, 641
Gran de Gràcia, 156
Viladomat, 43
Provença, 478
GIRONA. Rutlla, 22, despatx 10 
LLEIDA. Comptes d’Urgell, 1
SABADELL. Sant Pere, 51
TARRAGONA. Sant Francesc, 6b
TERRASSA. Pg. Comte D’Egara, 
2-4
VILANOVA I LA GELTRú. Plaçaa 
Cotxes, 3

COMUNIDAD VALENCIANA
ALACANT. Teatro 48, baixos dta.
CASTELLó. Guitarrista Tárrega, 
20 (dins de la llibreria Babel)
ELX. Vicente Blasco Ibáñez, 35
GANDIA. San Francisco de 
Borja  71
VALÈNCIA. Marqués de Dos 
Aguas, 5
San Vicente, 106

GALÍCIA
LA CORUNYA. Sta. Catalina, 
16-20 local B 
Estrecha de San Andrés, 12
VIGO. Triunfo, 4

LA RIOJA
LOGROñO. Juan XXIII,  7

MADRID
Alberto Aguilera, 15
Goya, 68

MÚRCIA
MúRCIA. Echegaray, 4

NAVARRA
PAMPLONA. San Blas,  2 
Paulino Caballero, 25

PAÍS BASC
BILBAO. Alameda de Urquijo, 11
DONOSTIA-SANT SEBASTIÀ. San 
Francisco, 22

COMITÈS

ANDORRA, ANDORRA LA VELLA. 
Ciutat de Valls, 27, 1º 2ª
BADAJOZ. Alconchel, 3
CÒRDOVA. Claudio Marcelo, 7, 2
CONCA. Rio Huécar, 67 
GIJóN. Francisco Martínez 
Marina, 2
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. 
Centro Loyola. Doctor Chil, 15
SANT CUGAT. Orient, 31
SANTIAGO DE COMPOSTELA.
Rúa da Rosa, 36
VITÒRIA-GASTEIZ. San Blas, 2b

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

A ESPANYA
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Àfrica Central 

i de l’Est 
35%

Espanya 
25%

Amèrica Llatina 
11%

Àfrica de l’Oest 
i Magrib 
29%
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Voluntariat

Activitats dels equips de voluntariat 

Botigues comerç just   65%

Mobilització social   15%

Administració   11,6%

Captació de fons   0,7%

Comunicació   2,5%

Investigacions i estudis   2,8%

Altres   2,1%

La formació de l’equip 

Al llarg de l’exercici, 321 persones de l’equip han rebut 
formació a través d’accions formatives promogudes des de 
l’organització o per altres entitats. Els temes sobre els quals 
l’equip s’ha format principalment són idiomes, formació per a 
formadors, lideratge o gestió de projecte, entre altres. A més a 
més, s’ha fet 14 processos de coaching. 

En total s’ha efectuat una inversió de 110.530 euros, el 62% 
dels quals han estat sufragats per la Fundació Tripartita. 

RESPONSABILITATS I OBLIGACIONS 

A Oxfam Intermón, ens regim per una Política de responsabi-
litat social organitzativa que reflecteix el nostre compromís 
amb l’eficiència, el rigor, el control i l’optimització en la ges-
tió dels nostres recursos, seguint criteris de responsabilitat 
social pel que fa a l’impacte de la nostra activitat en matèria 
ambiental, social i laboral. Al mateix temps, el Patronat 
obeeix a un Codi de bon govern que determina les regles 
bàsiques de la seva organització i el seu funcionament, així 
com les normes de conducta dels seus membres. 
 
A més a més, comptem amb un marc ètic que regeix el com-
portament de les diferents persones de l’equip i que inclou:  
• Un Codi de conducta, acordat amb la resta d’organit-

zacions que integren Oxfam, el qual totes les persones 
 de l’equip coneixen i accepten. 
• Una Política de prevenció i gestió del frau i corrupció. 
• Un Protocol de denúncia i gestió del comportament 
 inadequat.
• Un Protocol per a la gestió de conflictes d’interès. 
• Una Política contra l’assetjament i la fustigació. 

BolÍvia
Director: René van der Poel 
Av. Hernando Siles, 5826
Entre carrers 12 i 13 – OBRAJES
LA PAZ
Tel. +591 22113212

Burundi
Directora: Pilar Duart
Quartiet INNS. Avenue de 
la Culture nº 04
BP 7386. BUJUMBURA
Tel. +257 22257230

Burkina Faso
Director: Omer Kaboré
10 BP 13491
UAGADUGú 10
Tel. +226 50362023

ColÒmbia
Director: Alejandro Matos
Calle 36 No. 16-20. Barrio 
Teusaquillo. BOGOTA
Tel.  +310 878 1919

EQuador
Director: Vinicio Villalba
Camilo Destruge, 24-664 
entre Avda. Colón y Francisco 
Salazar. Tercer Piso (sector 
Pza. Artigas)
QUITO
Telefax. 593-2-2522355 

EtiÒpIa
Director: Rita Mazzocchi
Kirkos Subcity
Kebele 02/03 - House nº 360 
Chilalo Building 
ADDIS ABEBA
Tel. +251 011 4168181 / 8383

Guatemala
Directora: Ana María Martínez 
15 Calle 1-95  zona 10, 
Guatemala City
Tel. + 502 2205-5250 

Haití
Director: Maurepas Jeudy
13 Angle Route Jacquet Toto et 
Rue Bailly/ DELMAS 95
Petion Ville
PUERTO PRÍNCIPE
Tel. +509 37019321

MarrOC
Directora: Natalia Duguy
Att. Lamiae Ringa
3 Rue Béni 
Mellal apt 3 et 4
Hassan
10010 RABAT 
Tel. +212 537769427

MauritÀnia
Directora: Sokna Mariem Baro
Ilot C
ZRC nº 458
BP 1301 NUAKCHOT
Tel. 222 45 24 48 08

MoÇambiC
Directora: Gloria Bigné Báguena
Rua do Parque, 19 - Bairro 
Sommerschield
MAPUTO 
Tel. +258 21 48 87 16 / 
+258 826 423 835

Nicaragua
Directora: Ana María Martínez
Residencial Bolonia
óptica Nicaragüense, 1 Cuadra 
arriba, 1 cuadra al sur, 10 vrs. 
Arriba
MANAGUA (NICARAGUA)
Tel. +505 22643432 / 33

ParaguaI
Director: óscar Ramón López
Calle Mac Mahon Nro.5391 
c/ Rca Argentina
Villa Morra
ASUNCIóN
Casella de correus: 13 197 
sucursal Schoping del Sol
Telefax: +595 21602011

Perú
Director: Frank Boeren
Av. Benavides nº 1130
Miraflores
LIMA 18
Telfefax. +51 1 7009200

República Dominicana
Directora: Rosa Maria Cañete
Josefa Perdomo 160, Gazcue
SANTO DOMINGO
Tel. +806 6825002

SudAn del SuD
Director: Ferran Puig
Hai Cinema / Opp. Mobil 
Roundabout 
YUBA
Tel. +211 922202469

TXad
Director: Mamadou Ciré Diallo
Deux Chateaux Arrondisse-
ment 3
Rue 3620 Porte 40 Quartier 
Klemat (a coté deux châteaux)
BP 5166 YAMENA
Tel. +235 22516400 

AL MÓN
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Informe de 
resultats
Durant l’exercici comptable 2013-14, vam continuar 
amb una gestió prudent dels nostres fons davant 
un context social que encara era de crisi econòmi-
ca i en el qual es mantenien les retallades a l’ajuda 
oficial al desenvolupament. Aquesta és la raó per 
la qual el nostre informe presenta un resultat posi-
tiu de 2,4 milions d’euros. Una gran part d’aquests 
recursos es destinaran a programes de cooperació 
l’execució dels quals s’ha ajornat a l’exercici 2014-
15 i, una part, 761.000 euros, es destinaran a incre-
mentar les reserves de la institució per millorar la 
nostra solvència i liquiditat.

32

La jove Leeka passeja pel 
camp de refugiats de Za’atari, 
a Jordània, on viuen famílies 
sirianes que han fugit de la 
guerra. Fins a allí hem portat 
aigua potable i millorat les 
condicions higièniques.
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L’exercici 2013-14 presenta un resultat comptable positiu 
de 2,4 milions d’euros. D’aquest import hem destinat 
761.000 euros a reconstituir reserves de la fundació, que, 
juntament amb l’import dotat en l’exercici anterior, ens 
permet millorar la nostra solvència i liquiditat. La resta 
del resultat el dediquem a activitats ja compromeses de 
cooperació que, per prudència en l’ús dels fons, hem ajor-
nat a l’exercici 2014-15 i a nodrir un fons per a possibles 
emergències. 
 
Els ingressos que hem executat durant l’exercici han 
disminuït respecte a l’anterior bàsicament a causa del 
fet que no s’ha repetit l’extraordinària xifra d’ingressos 
per a programes de resposta humanitària al sahel que 
vam aconseguir el 2012-13. El finançament del Govern 
espanyol i de les Administracions autonòmiques i locals, 
en el seu conjunt, ha disminuït seguint la tendència dels 
últims tres anys en l’ajuda oficial al desenvolupament. Es 
compensen amb els ingressos internacionals obtinguts 
directament o a través d’altres Oxfam. Per la seva banda, 

els ingressos privats es contenen i es mantenen dins del 
que s’havia previst.
 
Hem destinat menys fons a les nostres activitats mis-
sionals que en l’exercici anterior pels motius esmentats 
anteriorment sobre les emergències, però es mantenen 
en xifres similars a altres anys. Continuem reduint les 
despeses d’administració, mentre que les de captació 
inclouen el traspàs de fons de l’exercici anterior que, per 
prudència, no vam executar. 

Finalment, durant l’exercici 2011-12 vam dotar una pro-
visió de 2 milions d’euros per cobrir la despesa ja efec-
tuada a compte d’Oxfam Intermón en programes aprovats 
per algunes Administracions públiques i no cobrats. Hem 
aconseguit recuperar part d’aquests impagats per la qual 
cosa, com en l’exercici anterior, hem reduït la provisió.

MARC PINTOR
Director de Finances

Anàlisi de les xifres

PrivaTs 50.341.268 €

Socis i donants particulars i institucions 31.403.572 €

Emergències 2.879.624 €

Herències i llegats 894.629 €

Vendes de comerç just i editorial  5.144.107 €

Oxfam 6.529.666 €

Altres ingressos  3.489.671 €

Els nostres comptes
Tancament exercici 2013-2014

Públics  25.580.760 €

govern espanyol 5.386.162 €

Unió Europea 11.585.547 €

Administracions autonòmiques i locals 4.160.014 €

Organismes multilaterals 4.403.913 €

govern d’Andorra 45.124 €

TOTAL INGRESSOS 75.922.028 €

RESULTAT  2.479.360 €

Les xifres corresponen al període entre l’1 d’abril de 2013 i el 31 de març de 2014. 

TOTAL DESPESES 73.442.668 €

INGRESSOS

Programes d’actuació 62.315.005 €

Cooperació internacional  50.033.352 €

- Desenvolupament   38.370.206 €
- Humanitària   11.663.146 €

Campanyes de sensibilització   6.967.127 €

Comerç just i editorial  5.314.526 €

Administració i captació de fons 12.335.571 €

Administració  3.905.030 €

Captació de fons  8.430.541 €

Provisions per insolvències cofinançadors -1.207.909 €

DESPESES

Informe de 
resultats
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Govern espanyol (21%) 

Unió Europea (45,3%) 

Administracions i autonòmiques (16,3%)

Organismes multilaterals (17,2%)

Govern d’Andorra (0,2%) 

PÚBLICS

PRIVATS

Per eixos estratègics

21%

45,3%

16,3%

17,2%

0,2%

Socis i donants (62%)

Emergències (6%)

Herències i llegats (2%)

Vendes de comerç just i editorial (10%)

Aportacions d’altres Oxfam (13%)

Altres (7%)

62%

6%

2%

10%

13%

7%

Dret a ser escoltat (20%)

Justícia de gènere (15%)

Salvar vides (41%)

Alimentació sostenible 
i recursos naturals (20%)

Finançament al desenvolupament (4%)

20%

41%

15%

20%

4%

Com obtenim els nostres ingressos  Com distribuïm els nostres fons

El nostre treball està sotmès a controls regulars. Per començar, com a 
fundació amb seu social a Barcelona, retem comptes davant el Protec-
torat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya. A més a més, ens 
sotmetem a una auditoria externa anual, efectuada per Alcain y Riba Au-
ditores (la primera pàgina de la qual publiquem aquí i que es pot consultar 
íntegrament al nostre web).

D’altra banda, com a receptors de fons públics, estem subjectes a la llei 
de subvencions i al control de les Administracions públiques nacionals i 
internacionals que concedeixen ajudes. Així, per exemple, hem estat audi-
tats 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 cal afegir la nostra implicació en el disseny i la implementació de 
l’eina de la Coordinadora d’ONG per al Desenvolupament Espanya (CONGDE), 
els Indicadors de transparència i bon govern, que totes les ONG membres de la 
Coordinadora han de complir. El resultat de la nostra auditoria es pot consultar 
a webtransparencia.coordinadoraongd.org/. Finalment, també ens sotmetem a 
l’anàlisi de la nostra activitat per part de la Fundación Lealtad, la qual efectua 
una auditoria biennalment que es pot consultar a www.fundacionlealtad.org.

A Oxfam Intermón volem ser transparents respecte a les nostres polítiques, actuacions i 
pressupostos. Per això, ens sotmetem a diferents instruments de control i subscrivim codis 
que ens obliguen a treballar amb eficàcia i eficiència per assolir la nostra missió, a oferir 
comptes clars i a aconseguir el màxim impacte perquè totes les persones puguin exercir els 
seus drets i gaudir d’una vida digna

GARANTIES DE TRANSPARÈNCIA I BONES PRÀCTIQUES

privats: 66,3%
Públics: 33,7%

Administració i captació de fons: 16,5%
programes d’actuació: 83,5%
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Com distribuïm els nostres fons

Promovem la creació d’aliances i el treball conjunt amb altres 
organitzacions, per això, des de 1997 som un membre més 
de la confederació internacional Oxfam i treballem en estreta 
col·laboració amb els seus altres 16 membres. A més a més, 
formem part de diverses aliances. Som membres fundadors 
de la Coordinadora Espanyola d’Organitzacions no Governa-
mentals per al Desenvolupament (CONGDE) i participem en 
les coordinadores  d’ONG de les 17 comunitats autònomes 
d’Espanya. Pertanyem a EURODAD (Xarxa Europea de Deute i 
Desenvolupament) i FETS (Finançament Ètic i Solidari).

En l’àmbit de l’acció humanitària, som membres del Consell 
Directiu del Projecte Esfera, que regula les normes mínimes 
de resposta humanitària en casos de desastres, i socis 
d’ECHO (Servei d’Ajuda Humanitària de la Comissió Europea), 
amb el qual hem signat l’FPA (Acord Marc de Col·laboració, en 
les seves sigles en anglès), que defineix els rols i responsa-
bilitats en la implementació de les operacions humanitàries 
finançades per aquest organisme. A més a més, formem 
part del consorci People In AID l’objectiu del qual és enfortir 
l’eficàcia organitzacional del sector humanitari.

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

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

Els compromisos adquirits fins ara i que ens ajuden a treba-
llar amb gran rigor i qualitat són els següents:
• Codi de conducta relatiu a l’auxili en casos de desastre per 

al Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna 
Roja i les ONG;

• Contracte humanitari d’Oxfam Internacional; 
• Carta humanitària del Projecte Esfera;
• Carta de responsabilitats de les ONG internacionals, assu-

mida per tots els membres d’Oxfam;
• Codi de conducta de les ONG de la CONGDE i la seva Eina de 

transparència de les ONG;
• Principis de l’Organització Mundial de Comerç Just; i
• Codi de conducta per al desenvolupament del fundraising a 

Espanya.

Actuem en aliances

El pressupost es dissenya anualment segons les prioritats establertes pel nostre pla estratègic plurianual. El Consell 
de Direcció fa una proposta que després és revisada per la Comissió Econòmica i d’Auditoria del Patronat i aprovada al 
si del Patronat. De manera constant analitzem la informació econòmica financera i seguim i avaluem l’ús correcte dels 
recursos alhora que adoptem les mesures correctores necessàries. A més a més, fa més de cinc anys vam incorporar la 
funció d’auditoria interna amb l’objectiu d’avaluar i millorar l’eficàcia dels processos de gestió de riscos, control i govern, 
que ret comptes davant el Patronat.

A banda de totes aquestes mesures, hem definit una política de delegació d’autoritat que estableix les responsabilitats 
del Patronat, d’acord amb la llei de fundacions i els estatuts d’Intermón Oxfam, així com les responsabilitats que el Patro-
nat pot delegar en altres, amb els seus límits i els seus nivells de responsabilitat exigits en els processos de rendició de 
comptes. 

Així mateix, comptem amb una sèrie de polítiques sobre l’autorització de despeses (que inclou límits per a la contractació 
de béns i serveis) i sobre l’assignació de recursos. Aquestes polítiques són aplicables a totes les jurisdiccions en què 
operem i estan disponibles per a tota la plantilla a la nostra intranet. També tenim una política de gestió de riscos que 
permet preveure i quantificar els riscos que poden condicionar la consecució d’objectius o la realització d’activitats, i 
que estableix com hem d’actuar en cada cas. Comptem amb una política de reserves (comptables i líquides) que esta-
bleix un marc d’actuació així com uns indicadors i uns límits que han de garantir l’equilibri, la solvència i la viabilitat de 
l’estructura patrimonial i financera i l’estructura de tresoreria i la liquiditat.

Finalment, ens regim pels Estàndards financers d’Oxfam, en què s’estableixen els estàndards mínims que tots els afiliats 
han de complir per garantir un control financer intern adequat. El compliment i la millora d’aquests estàndards es contro-
la a través d’un sistema d’avaluació regular.

CONTROL FINANCER INTERN
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902 330 331
OxfamIntermon.org

COM HI POTS COL·LABORAR

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

Fes un donatiu
www.OxfamIntermon.org/donatiu

Difon les nostres campanyes
www.OxfamIntermon.org/campanyes

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

Compra comerç just a les nostres botigues o a
tienda.oxfamintermon.org

Finança un projecte
www.OxfamIntermon.org/financiaunprojecte

Col·labora com a empresa
www.OxfamIntermon.org/empreses

Descobreix el món que t’envolta amb els nostres estudis
www.OxfamIntermon.org/estudis

Coneix les nostres propostes educatives
www.OxfamIntermon.org/educacio

Suma’t a la xarxa de professorat a
www.ciudadaniaglobal.org

Apunta’t a la 3a edició del Trailwalker
www.OxfamIntermon.org/trailwalker

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

Crea una iniciativa solidària
www.OxfamIntermon.org/iniciatives

Deixa un llegat
www.OxfamIntermon.org/llegats

Segueix-nos a través de Facebook
www.facebook.com/OxfamIntermon
i Twitter
www.twitter.com/OxfamIntermon.org

Participa, opina i debat a
www.soyactivista.org
www.facebook.com/SoyActivista
www.twitter.com/SoyActivista


