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Les dades presentades en aquesta memòria fan referència 
al període d’abril del 2018 a març del 2019, que correspon al 
nostre exercici comptable. En aquesta memòria destaquem 
només alguns dels resultats aconseguits durant el període 
gràcies a la generositat de totes les persones que ens 
doneu suport. Per a informació més exhaustiva, pots entrar 
a: www.OxfamIntermon.org/ca/transparencia
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A l’agost vaig visitar Colòmbia i Veneçuela i hi vaig poder 
conèixer de primera mà la ruta que milers de persones 
recorren a peu carregant la seva vida, arriscant-se a patir 
abusos de tota mena. La resposta humanitària que oferim, 
juntament amb organitzacions locals, donant protecció a 
més de 12.000 dones amb nenes i nens, és un exemple de 
la nostra feina en llocs tan extrems com Síria, el Iemen, on 
3 milions de persones reben el nostre suport, o la Banya 
d’Àfrica, on una sequera exacerbada pel canvi climàtic 
destrossa conreus i pastures. Els nostres equips s’hi deixen 
la pell i moltes hores per estar al costat de la gent que 
lluita per la seva vida. Ho puc assegurar.

Durant els anys que he estat treballant a Oxfam Intermón he 
pogut sentir la força de les dones i apreciar la importància 
de donar suport a les seves organitzacions i als moviments 
feministes per transformar una societat masclista en una 
de més inclusiva. Com a Hondures, país on un 96% dels 
feminicidis queden totalment impunes, o al Marroc, on 
impulsem el canvi de normes socials en què s’assenta 
la violència de gènere, a través d’estudis i de l’acció 
comunitària i de carrer.

La desigualtat de gènere és una de les més flagrants a què 
fem front. Es combina amb la desigualtat extrema de riquesa 
i d’accés a la salut, a l’educació i als recursos naturals, com 
la terra, l’aigua o l’energia. A Oxfam sabem, per experiència 
i per investigacions, que la desigualtat sosté la pobresa. 
A més, trenca societats i debilita la democràcia. Ho estem 
veient en molts països on sorgeixen mobilitzacions per un 
millor repartiment de la riquesa i els recursos, per una vida 
digna per a tothom.

Afrontar la desigualtat és nuclear en el programa d’Oxfam 
Intermón, tant a Espanya com a altres països. Aquí hem 
aconseguit que desenes de municipis i comunitats 
autònomes es declarin zones lliures de paradisos fiscals, 
i juntament amb acadèmics i inspectors d’Hisenda hem 
llançat el Termòmetre de Responsabilitat Fiscal de les 
Empreses. Sense una hisenda pública suficient no pot 
haver-hi educació ni sanitat universals. També al Perú 
i a Burkina Faso hem treballat per una fiscalitat justa, 
mentre que a Hondures i El Salvador hem paralitzat lleis que 
pretenien privatitzar l’aigua i la terra.

L’exercici 2018-19 ens ha deixat també un projecte nou i 
il·lusionant: hem obert oficines a l’Argentina, on ja tenim en 
marxa projectes relacionats amb la desigualtat de gènere i 
amb l’accés a l’aigua, en col·laboració amb organitzacions 
locals. Esperem que el suport de la ciutadania argentina 
sigui un impuls més per a les causes que defensem.

Aquesta és una de les últimes cartes que signo com 
a director d’Oxfam Intermón. Després de set anys 
apassionants, m’he fet càrrec de la direcció interina d’Oxfam 
Internacional. Pilar Orenes, directora adjunta fins ara i 
persona de gran experiència i reconeixement, assumeix la 
direcció en aquest nou període. Ha estat un temps intens, 
d’estar a prop de les persones i comunitats que defensen 
els seus drets, de gestionar amb la màxima serietat i també 
d’il·lusionar tothom qui s’ha apropat a la nostra organització. 
Ha estat un privilegi disposar d’un equip tan professional 
i compromès. I a totes les persones que ens doneu suport 
amb els vostres recursos, les vostres compres, les vostres 
paraules o signatures, gràcies immenses per confiar en 
Oxfam Intermón. Hauria estat impossible fer la meva feina 
sense sentir tan a prop el vostre alè i els vostres ànims per 
continuar amb la tasca de posar fi a la pobresa.

Moltes gràcies

José María Vera
Director general
d'Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Carta del director
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Una tècnica d’Oxfam, durant la jornada de 
transferència de diners per a les famílies 
afectades per la sequera a Guatemala. Gràcies 
a això, aquestes famílies poden comprar 
aliments i articles de neteja al mercat.

4

L’ORGANITZACIÓ 
Som una fundació privada, independent i regida per 
un patronat format per 13 professionals independents 
i voluntaris/es que vetllen per la gestió de recursos i 
l’estratègia de la nostra organització: 

• President: Ignasi Carreras
• Vicepresidenta: Graciela Amo
• Secretari: Jaume Flaquer
• Tresorera: Anna Xicoy
• Vocals: Liliana Arroyo, Ma. Jesús Conde, Consuelo Crespo, 

Almudena Egea, Sylvia Koniecki, Lluís Magriñá, Laura Ruiz, 
Josep Santacreu i Juan José Tomillo

La nostra seu social és a Barcelona i tenim també oficines 
a Bilbao, Madrid, Sevilla, València i Saragossa. Des del 1997 
formem part de la confederació internacional Oxfam, en 
la qual 19 organitzacions de tot el món compartim valors 
(transparència, empoderament, inclusió) i un pla estratègic 
per aconseguir més impacte global.

Les nostres botigues de comerç just, a més de vendre 
productes elaborats pels 132 grups productors als quals hem 
donat suport aquest any, són també espais de sensibilització 
i difusió del nostre treball.

Si vols saber més sobre els nostres equips, entra a www.OxfamIntermon.org/ca/qui-som
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 EQUIPS  

REPARTITS  
EN DIFERENTS 
POBLACIONS 
ESPANYOLES 

19 
AFILIATS 

OXFAM

1.532 
PERSONES 
VOLUNTÀRIES

1.237 
PERSONES 
CONTRACTADES

34 
BOTIGUES DE 
COMERÇ JUST
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Voluntariat estable 
Personal contractat 

EQUIP OXFAM INTERMÓN 

1.237
PERSONES

1.532
PERSONES

45%

55%

2.769 PERSONES

A Espanya  
A altres països 
Cooperants expatriats/des

PERSONAL CONTRACTAT

714
PERSONES

447
PERSONES

57.7%

76
PERSONES

6.1%

36.1%
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L’equip està format per 1.237 persones contractades, de les quals el 47% són dones, i 1.532 
persones voluntàries (78% dones). Als països on treballem, donem prioritat a la contractació 
de personal local. Totes les persones de l’equip compartim uns mateixos valors i ens mou un 
objectiu comú: construir un futur sense pobresa on totes les persones puguem gaudir dels 
nostres drets. Per aconseguir-ho, treballem en aliança amb organitzacions locals, promovent 
canvis sostenibles, sempre juntament amb comunitats i persones que, tot i viure en la injustícia, 
s’impliquen per superar-la. Hi col·laborem estretament perquè puguin fer arribar les seves 
demandes als líders internacionals i locals, i publiquem informes que denuncien, fan propostes i 
aporten dades rellevants.

UN EQUIP COMPROMÈS

Carles Farré Muñoz
Voluntari de la seu de Barcelona 

EL QUE MÉS M’AGRADA ÉS EL 
TRACTE FAMILIAR, LA MANERA 
DE TREBALLAR. OXFAM 
INTERMÓN M’HA AJUDAT A 
CRÉIXER COM A PERSONA, 
A SER MILLOR, I EM SENTO 
TOTALMENT INTEGRAT EN UN 
GRUP DE TREBALL

Zakarias Mohamed Abdi
Responsable d’aigua i sanejament a 
Somalilàndia 

TREBALLO AMB COMUNITATS 
AFECTADES PER LA 
SEQUERA I EL CONFLICTE A 
SOMALILÀNDIA. ÉS UN GRAN 
REPTE PERÒ L’IMPACTE 
D’OXFAM A LES COMUNITATS 
RECOMPENSA TOTALMENT, NO 
TÉ PREU
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Eugenia Rojas
Responsable dels programes de salvaguarda 
d’Oxfam Intermón 

Miguel Corominas
Tècnic de serveis generals de la seu central 
(Barcelona) 

FA MOLT DE TEMPS QUE 
APLIQUEM MESURES A FAVOR 
DEL MEDI AMBIENT. PER 
EXEMPLE, DES DEL 2009 TOTA 
L’ELECTRICITAT QUE CONSUMIM 
VE D’ENERGIA RENOVABLE. 
PERÒ VOLEM FER MÉS COSES: 
ELIMINAR L’ÚS DE PAPER I REDUIR 
EL PLÀSTIC TANT COM SIGUI 
POSSIBLE, ENTRE D’ALTRES.

Som una organització íntegra, i exigim a tothom qui 
treballa o col·labora amb Oxfam Intermón aquesta 
mateixa integritat i compromís. Tot l’equip, incloent-
hi el voluntariat, subscrivim un codi de conducta que 
estableix responsabilitats i obligacions contra el frau, la 
corrupció i qualsevol abús de poder, violència sexual o 
conflicte d’interès. Davant qualsevol comportament que 
contravingui el nostre codi, actuem amb contundència.

Creiem en el que fem i treballem amb l’objectiu que la 
nostra organització sigui un entorn segur que doni prioritat 
al desenvolupament i el benestar de les persones. L’últim 
any hem engegat un nou Pla d’igualtat, que és el reflex 
de la nostra aposta per avançar en la igualtat de gènere, 
com també noves mesures a favor del medi ambient a les 
nostres oficines. La nostra gestió continua sent rigorosa, 
responsable i transparent, rendint comptes a través 
d’auditories internes i externes, i exigint els mateixos 
estàndards a les organitzacions i empreses a les quals 
donem suport.

Prevenció i actuació contra 
l’assetjament, l’abús i l’explotació 
sexual 
Continuem treballant per combatre de manera clara i 
decidida qualsevol tipus de violència sexual i per fer del 
nostre entorn un lloc segur. La formació especialitzada a la 
nostra seu central i a les oficines dels països on treballem, 
els espais de sensibilització i una difusió àmplia i explícita 
dels canals de denúncia són iniciatives per protegir les 
persones amb qui treballem, especialment les dones. 
Quan es produeix un cas, donem prioritat a una atenció de 
qualitat, destinada a qualsevol víctima, i a la rigorositat de 
les investigacions. El nostre objectiu és promoure un canvi 
cultural de tolerància zero davant qualsevol mena d’abús.

A més, com a mesura de transparència ens hem compromès 
a informar cada any dels casos d’assetjament, abús i 
explotació sexual abordats. Només donant visibilitat a la 
realitat serà possible canviar-la. Durant l’exercici 2018-2019, 

A MÉS DE TOT L’IMPULS 
INSTITUCIONAL, CADASCUN 
DE NOSALTRES TÉ UNA 
RESPONSABILITAT INDIVIDUAL 
PER TRANSFORMAR ELS NOSTRES 
LLOCS DE TREBALL EN ENTORNS 
SEGURS

BONES PRÀCTIQUES
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amb un equip format per 2.769 persones, hem gestionat 13 
casos, dels quals en 3 no s’ha pogut ratificar la denúncia, 
4 han estat d’assetjament sexual, 2 han estat incidents 
reportables (com un ús de llenguatge inadequat, per 
exemple) i els 4 restants encara s’estan investigant.

Sempre que es produeix un cas, proporcionem suport 
psicològic i acompanyament a les persones afectades. 
El nombre de casos reflecteix que cada vegada hi ha més 
persones que se senten segures per denunciar i que 
disposen dels canals i el suport que calen per fer-ho.

Contra la corrupció, el frau i el 
conflicte d’interès 
Gràcies a la sensibilització i la responsabilitat de l’equip, a la 
capacitat de detectar els casos des de l’origen i a l’ús dels 
diferents canals de denúncia, aquest tipus d’episodis estan 
aflorant i s’estan abordant. En aquest àmbit, hem gestionat 
alguns incidents menors que, en termes econòmics, amb 
un pressupost total de 103.194.105 euros per a l’exercici 
2018-19, ascendeixen a menys de 8.500 euros. Tots els casos 
van ser investigats i han finalitzat amb amonestacions o 
acomiadaments.

Per les bones practiques i el 
compromís social  
Rendim comptes de la nostra gestió amb total transparència, 
davant els nostres socis, sòcies i donants, amb auditories 
externes i internes que revisen els nostres comptes. També 
ens sotmetem al control de les administracions públiques 
que ens concedeixen subvencions i al del protectorat de 
fundacions de la Generalitat de Catalunya, pel fet de ser una 
fundació amb seu social a Barcelona. Els nostres estàndards 
són estrictes i rigorosos i els apliquem tant a la nostra 
organització com a les empreses i associacions amb què 
col·laborem. 

Som socialment responsables. Sempre que podem treballem 
amb banca ètica i en la protecció del medi ambient, amb 
mesures com utilitzar matèries primeres reciclades en la 
producció i l’embalatge, fomentar l’ús racional de l’energia 
i l’aigua o promoure a través dels nostres projectes les 
produccions agrícoles sostenibles i, quan és possible, 
orgàniques.

El compromís i l’esforç de les persones que 
mouen Oxfam Intermón són imprescindibles 
per seguir avançant cap a un futur sense 
pobresa
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AMB TU HO FEM POSSIBLE

202.998 
PERSONES  

SÒCIES I 
DONANTS

87.405 
ACTIVISTES 

1.776 
PARTICIPANTS AL 
Trailwalker 

Patricia Olveira
Sòcia des de fa 17 anys

HE COMPROVAT QUE ÉS POSSIBLE 
CANVIAR LES CONDICIONS DE 
VIDA DE LES PERSONES QUE NO 
HAN TINGUT LA FORTUNA DE 
NÉIXER EN UN ENTORN FÀCIL. 
OXFAM DEMOSTRA QUE ES POT, 
QUE VAL LA PENA, I HO FA AMB 
PLENA TRANSPARÈNCIA

Miguel Angel Muñoz
Actor 

ADMIRO LA FEINA D’OXFAM 
INTERMÓN. VAIG TENIR 
L’OPORTUNITAT DE CONÈIXER 
EL QUE FAN A SOMALILÀNDIA 
I EM VAIG ADONAR DEL GRAN 
PRIVILEGI QUE ÉS TENIR AIGUA 
POTABLE. TANT DE BO LA MEVA 
COL·LABORACIÓ SERVEIXI 
PERQUÈ MOLTES MÉS PERSONES 
EN PRENGUIN CONSCIÈNCIA I 
REACCIONIN
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B 
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1.410 
EMPRESES 
COL·LABORADORES
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Gràcies al teu suport i al de milers de persones, empreses i entitats, podem continuar construint 
un futur sense pobresa. Cadascuna de les vostres aportacions econòmiques, firmes, comentaris 
en les xarxes socials, compres de comerç just, participacions en actes i esdeveniments..., cada 
petit o gran mostra de suport resulta imprescindible i ens fa sentir emparats i sòlids. Gràcies en 
nom de totes les persones a qui doneu suport.

José Manuel Oliva
Participant del Trailwalker 

EL QUE MÉS M’HA AGRADAT DE 
PARTICIPAR EN EL TRAILWALKER 
ÉS QUE ES TRACTA D’UN 
PROJECTE SOLIDARI, EN EL 
QUAL NO ES COMPETEIX: VENS A 
AJUDAR. I HO FAS AMB UN EQUIP 
AL QUAL TANT LI FA QUEDAR 
PRIMER QUE SEGON O ÚLTIM. AQUÍ 
HI GUANYEM TOTS

Elvira Jiménez  
Ha inclòs Oxfam Intermón al seu testament 

A MÉS DE COL·LABORAR-HI COM A 
VOLUNTÀRIA I SÒCIA, VAIG PENSAR 
A DEIXAR A OXFAM INTERMÓN 
UNA PART DEL MEU TESTAMENT, 
PERQUÈ FORMA PART DE LA MEVA 
VIDA I ÉS UNA COSA MÉS QUE 
VOLIA FER. ÉS UNA MANERA DE 
DONAR CONTINUÏTAT A LA VIDA I 
ELS VALORS DE L’ORGANITZACIÓ, 
I RESPON UNA MICA AL QUE JO HE 
ESTAT

MÉS DE 

250.000 
COMPRADORS/ES    
de comerç just

271.050  
SEGUIDORS A LES 
XARXES SOCIALS 

400 PERSONES
ENS ESMENTEN AL 
 EL SEU TESTAMENT
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Uns nens omplen els seus bidons en un 
dels punts d’aigua construïts per Oxfam 
en una petita localitat de la governació 
d’Amran, al Iemen.
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Què hem aconseguit
PROPORCIONEM AIGUA PER SALVAR VIDES
Una bona part de les crisis humanitàries actuals són 
complexes i duren anys: les del Iemen, el Sudan del Sud 
i Síria en són exemples. D’altra banda, ha augmentat el 
nombre de sequeres, huracans, terratrèmols i tsunamis, 
com a conseqüència del canvi climàtic, i això provoca 
desplaçaments forçosos de la població, violència (sobretot 
contra les dones) i pèrdua dels mitjans de vida. Són alguns 
dels desafiaments a què hem fet front durant el període 

2018-19, un any en què hem continuat treballant en països 
com la República Centreafricana, el Txad, Indonèsia, 
Guatemala, Colòmbia o Haití, entre d’altres, proveint-hi 
aigua, sanejament i higiene, així com alimentació i protecció. 
La majoria dels nostres programes van acompanyats d’un fort 
treball d’influència política per assegurar que es respecten 
els drets de les persones i que els canvis són duradors. 

Iemen
3 milions de persones amb aigua potable, 100.000 firmes a Espanya 
contra la venda d’armes 
Quatre anys de conflicte devastador han sumit la població 
iemenita en una de les pitjors crisis humanitàries del 
món, que afecta el 80% de la població. Des de juny del 
2015 hem assistit més de 3 milions de persones (1,9 
milions el 2018-19) amb aigua potable, sanejament i 

diners en efectiu per comprar aliments i bestiar en els 
mercats locals. A Espanya, gairebé 100.000 persones 
han signat la petició de la campanya Armes sota control 
perquè el Govern espanyol deixi de vendre armes a l’Aràbia 
Saudita, que les podria estar fent servir en el conflicte.



Banya d’Àfrica
Energia solar que fa brollar  
aigua potable al desert 
A Somàlia i Somalilàndia, gairebé 5 milions de persones 
pateixen inseguretat alimentària i 2,6 milions (d’una població 
d’entre 14 i 15 milions) s’han vist obligades a desplaçar-se 
per culpa de les sequeres recurrents. Somalilàndia és una 
de les zones de la Banya d’Àfrica on milers de persones han 
millorat el seu accés a l’aigua gràcies a l’ús de la tecnologia. 
Amb la construcció de dessalinitzadores que funcionen amb 
energia solar, hem aconseguit portar aigua potable a més de 
1.000 persones al dia. Fins aleshores, l’aigua era subterrània 
i salada. La gestió del projecte és comunitària i es duu a 
terme en col·laboració amb les autoritats locals. ©
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Colòmbia
Una ruta segura per a les persones 
que migren de Veneçuela a Colòmbia 
Dels 4 milions d’habitants que han sortit de Veneçuela, 1,3 
milions s’han refugiat o han migrat a Colòmbia, el país de més 
acollida. El viatge fins a Colòmbia són 8 dies a peu amb tota 
mena de riscos, sobretot per a les dones i nenes, exposades 
a la violència i a l’explotació sexual. Hi hem desenvolupat 
una “ruta de protecció” per a les persones més vulnerables: 
dones embarassades, persones discapacitades i població 
anciana. Prop de 9.000 persones han rebut suport a 
l’alberg de carretera on, a més de menjar calent, reben 
informació sobre els riscos que poden haver d’afrontar, 
subministraments bàsics, una targeta amb efectiu per 
comprar aliments i un bitllet d’autobús que els permeti viatjar 
amb seguretat.
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Síria
Serveis essencials i assistència 
legal per a persones migrants i 
refugiades a Jordània, el Líban, 
Síria i Grècia
Més de la meitat de la població siriana (gairebé 12 milions de 
persones) ha fugit del conflicte, i són els països veïns, com 
Jordània, el Líban o Turquia, els que han acollit la major part 
de les persones refugiades, que en molts casos viuen en 
condicions d’extrema pobresa. Per això, subministrem aigua 
potable, sanejament i aliments tant a Síria (2,28 milions de 
persones) com a Jordània i al Líban. A Grècia, on la població 
refugiada ha arribat en condicions molt difícils, hi garantim 
assistència legal i mèdica i formació sociolaboral; i al camp 
de refugiats de Moria (Lesbos), hi treballem sobretot amb la 
població més vulnerable, com ara les dones que viatgen soles 
o les persones que tenen alguna discapacitat.



Donem suport a les mobilitzacions que 
van frenar la llei per privatitzar l’aigua a 
El Salvador
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© Plataforma Global El Salvador/ Alexandra Torres/ Bladimir Nolasco

Reduïm la desigualtat
Vivim en món extremadament desigual, on la bretxa 
entre les persones més riques i la resta de la població 
continua creixent. Fenòmens com les crisis humanitàries 
a l’Amèrica Llatina, el deteriorament de la seguretat al 
Sahel, el sorgiment de lideratges xenòfobs i populistes, 
la precarització de l’ocupació o la retallada de drets 
fonamentals estan estretament relacionats amb la crisi 
global de desigualtat. 

El 2018-19 hem aconseguit avenços en polítiques tributàries 
a Espanya, el Marroc i el Perú; hem pressionat la Unió Europea 
perquè posi fi als paradisos fiscals; i hem impulsat l’accés 
equitatiu, sobretot de les dones, als recursos naturals a 
Hondures, el Salvador i Mauritània.

El Salvador i Hondures
Paralitzades dues lleis de 
privatització de l’aigua i la terra
Dos canvis legislatius pretenien privatitzar recursos 
naturals tan fonamentals com la terra (a Hondures) i 
l’aigua (a El Salvador). L’impacte sobre la vida de milions 
de persones podria haver estat enorme. Qui decideix sobre 
l’ús dels recursos i qui els “posseeix” són factors clau de la 
desigualtat, d’aquí la importància de lleis adequades. La 
participació activa de la ciutadania amb altres organitzacions 
ha estat fonamental en tots dos casos. A El Salvador, 
1.250.000 persones es van mobilitzar per paralitzar la llei. 
A Hondures, es va aturar l’avantprojecte de llei de consulta 
lliure, prèvia i informada que amenaçava els drets territorials 
dels pobles indígenes.

Perú
Nova llei contra l’elusió 
tributària
El Perú ha patit històricament un elevat frau fiscal. Els 
nivells d’evasió i elusió en el pagament d’impostos són 
més alts que en altres països de l’Amèrica Llatina. Per 
aquest motiu, els últims anys hem estat treballant amb la 
Xarxa Llatinoamericana per la Justícia Econòmica i Fiscal 
per millorar el sistema fiscal en aquest país andí. Un punt 
clau era aconseguir una llei contra l’elusió fiscal, que 
hem impulsat amb informes, assessorament especialitzat 
i campanyes públiques, juntament amb moltes altres 
organitzacions. Després d’una llarga mobilització col·lectiva, 
aquesta llei, finalment aprovada, permetrà recaptar més 
fons per invertir millor en polítiques públiques.
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Espanya
Zones Lliures de Paradisos Fiscals i Termòmetre de la 
Responsabilitat Fiscal
Ja en són 90, els municipis adherits a les Zones Lliures de 
Paradisos Fiscals, una iniciativa que vam llançar fa tres anys 
i que continua sumant ajuntaments i institucions públiques 
que es comprometen a contractar només empreses que no 
operen en paradisos fiscals. D’altra banda, el 2018-19 hem 
creat, al costat de l’Associació d’Inspectors d’Hisenda, 

el Termòmetre de la Responsabilitat Fiscal, una eina que 
permetrà a les empreses ser més transparents i mesurar la 
seva responsabilitat a l’hora de pagar impostos. Dos avenços 
que contribueixen a reduir la desigualtat a Espanya.

Burkina Faso i Txad
Augment de la recaptació 
d’impostos i més 
transparència en els 
pressupostos públics
A tots dos països, l’objectiu és comú: millorar la 
recaptació d’impostos i la implicació del Govern 
i la població en els pressupostos públics. En 
tres municipis de Burkina Faso ha augmentat 
la recaptació d’impostos de 3 a 8 milions de 
francs CFA (Àfrica Central), és a dir, els ingressos 
gairebé s’hi han triplicat. En un país amb un 
índex d’economia informal elevat, hi treballem 
per sensibilitzar sobre la importància de pagar 
impostos per poder invertir més en serveis 
socials bàsics. Al Txad, hem donat suport a 
iniciatives perquè la ciutadania conegui més 
bé a què es destinen els diners públics, alhora 
que col·laborem amb el Govern del país, que s’ha 
compromès a compartir informació sobre els 
pressupostos d’una manera transparent i amb 
més freqüència.
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Aminatou té 25 anys i és migrant de 
Costa d’Ivori. Treballa envasant iogurt 
i llet a la petita lleteria de Kossam de 
l’Ouest, una organització local de la 
ciutat de Bobo-Dioulasso (Burkina Faso) 
a la qual donem suport

ASSEGUREM ALIMENTS I FEINA DIGNA
En el període 2018-19 hem pres més consciència que estem 
davant una doble crisi (climàtica i de desigualtat) per a la 
qual calen solucions urgents i globals. Els conflictes i la 
inseguretat han provocat a Veneçuela, Burkina Faso i el 
llac Txad el desplaçament forçós de milers de persones, 
amb la consegüent pèrdua de mitjans de vida i inseguretat 
alimentària. D’altra banda, a zones rurals del Sahel, l’Amèrica 
Central i el Carib, hi treballem amb poblacions vulnerables, 

que depenen principalment d’activitats agrícoles i 
ramaderes per viure i prosperar, i que actualment estan en 
risc. Per aquest motiu, donem suport a l’agricultura familiar 
i impulsem canvis que assegurin aliment i treball sostenible 
a les comunitats. També prevenim les crisis alimentàries, un 
punt clau per evitar morts i migracions.
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Àfrica de l’Oest
Feina i alimentació sana per al petit sector làctic
Burkina Faso, Mali, el Níger, Mauritània, Senegal i el Txad 
són els sis països on hem impulsat la campanya “La meva 
llet és local”, una iniciativa que dona suport als petits 
productors i productores de llet, que viuen els estralls 
del canvi climàtic i la dura competència de la llet en pols 
importada, més barata i de menys qualitat. La campanya 
ha estat un èxit i amb l’elaboració de derivats de la llet, 
com el iogurt o la mantega, s’allarga la vida del producte, 
a més de generar més llocs de treball. El projecte té el 
suport de desenes d’organitzacions privades, i alguns 
responsables polítics, com ara el president de Mauritània 

o els ministres de Ramaderia dels sis països, s’han 
compromès a impulsar-lo. A Burkina Faso, els canvis al 
mercat local ja són visibles.
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Nicaragua
Preparació per afrontar  
els desastres climàtics
En aliança amb organitzacions nacionals i comunitàries, 
hem dut a terme formacions i pràctiques de preparació 
davant possibles desastres, com ara huracans, inundacions 
o sequeres. Les activitats s’han fet amb agricultors i 
agricultores a petita escala i amb pobles indígenes que, 
gràcies a aquests entrenaments, ara poden identificar 
alertes, coneixen possibles refugis i evacuacions, saben 
purificar l’aigua i ensenyen les nenes i nens a fer front a 
una emergència. El treball de prevenció de desastres dona 
prioritat a la participació activa de les dones. 

Les sequeres també estan entre les nostres prioritats, per 
la qual cosa hem donat suport als petits i petites productors 
amb llavors adaptades al clima sec i els hem format en 
tècniques per aprofitar la poca aigua que tenen, preservar 
aliments i diversificar cultius.
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Comerç just
4.000 nous llocs de treball digne
La nostra aposta pel comerç just contribueix a millorar 
la vida de milers de petits productors i productores 
de l’Amèrica Llatina, l’Àsia i l’Àfrica, a més de garantir 
productes de gran qualitat que es distribueixen sense 
intermediaris i pels quals les persones involucrades 
perceben un salari digne. Durant l’exercici 2018-19, 
amb un augment del 15% en les nostres compres de 
comerç just, hem contribuït a generar 4.000 nous llocs 
de treball, el 75% permanents i el 31% destinats a 
dones. Actualment, el 76% de les persones productores 
estan organitzades en cooperatives (38% dones). Un 
altre fet destacable sobre els productes que distribuïm 
en les nostres botigues és que el 86% tenen certificació 
ecològica, en consonància amb l’aposta per la 
sostenibilitat i el medi ambient.

Txad
Millora de la petita producció 
agrícola i formació veterinària per 
adaptar-se al canvi climàtic 
Fer front al canvi climàtic és un gran repte a les zones del 
planeta que més sofreixen les seves evidents conseqüències. 
Al Txad, donem suport a les comunitats perquè millorin 
la seva producció i les seves instal·lacions agrícoles, de 
manera que puguin disposar de mitjans de vida sostenibles, 
millors ingressos i reserves alimentàries per a quan les 
condicions empitjorin, amb llavors millorades i serveis 
tècnics especialitzats. Per assegurar la salut del bestiar, hem 
organitzat formacions per a 120 auxiliars de veterinària, que 
han rebut orientació, suport tècnic i productes per tenir cura 
dels animals. Així mateix, hem instal·lat centres de vacunació, 
farmàcies veterinàries i escorxadors per assegurar el procés 
complet en un entorn saludable. Qu
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A Hondures ens hem mobilitzat per 
denunciar la violència contra les dones 
juntament amb col·lectius de dones i 
feministes
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DEFENSEM ELS DRETS DE LES DONES
El moviment de dones i feminista continua guanyant espais 
en un món on no cessen els atacs a dones defensores 
de drets humans i del medi ambient, els feminicidis i les 
agressions sexuals. El context reforça la nostra aposta per 
transformar les normes socials i imaginaris que normalitzen 
els diferents tipus de violència masclista, sobretot entre 
el jovent. A l’Amèrica Llatina i el Carib, focus geogràfic 

principal del nostre treball en justícia de gènere des de fa 
més de 30 anys, col·laborem amb desenes d’organitzacions 
en la defensa d’una vida lliure de violències i contribuïm a 
impulsar els drets econòmics i la participació de les dones.

Hondures
Mesures contra els feminicidis
Els dos últims anys, a Hondures hi ha hagut més de 4.000 
feminicidis, dels quals el 96% han quedat impunes. A 
més de donar suport a les supervivents de violència amb 
quatre cases refugi on aquestes dones reben atenció 
integral, hem demanat al Govern que inclogui en els 
seus pressupostos del 2019 un augment de les partides 
destinades a lluitar contra la violència i els assassinats 
a dones, una reivindicació històrica de les organitzacions 
camperoles i feministes. Els recursos destinats pel Govern 
inclouen 35 milions de lempires per a crèdits a dones 

rurals, 10 milions per a la xarxa de cases refugi i 40 milions 
per a les unitats d’investigació de feminicidis. És la primera 
vegada que s’aconsegueixen fons per a tot això.
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Marroc
Prevenció de l’assetjament 
sexual a les dones
Al Marroc, d’una població de 9,5 milions de dones 
de 18 a 64 anys, gairebé 6 milions (63%) han estat 
víctimes de violència. L’assetjament sexual en 
l’espai públic és una pràctica comuna entre els 
homes, i en una gran part de la societat marroquina 
la violència i l’agressivitat són trets vinculats a la 
masculinitat. Hem impulsat, a través d’un seguit de 
propostes lúdiques i artístiques en espais públics, 
una campanya, “Baraka”, perquè els homes joves 
es qüestionin els seus privilegis i per promoure la 
consciència de la societat en general. Teatre, partits 
de futbol mixtos, concerts i debats oberts estan 
contribuint a canviar les idees i pràctiques actuals, 
per prevenir la violència sexual contra les dones i les 
nenes. La campanya ha arribat a una població directa 
de 24.000 persones i indirecta de més de 200.000.

Amèrica Llatina
Canviar els estereotips 
que fomenten la violència 
masclista
Com es poden canviar les idees preconcebudes, 
estereotips i imaginaris construïts durant 
generacions? La campanya “Prou!” és la nostra 
aportació per prevenir i erradicar els diferents tipus 
de violència masclista entre el jovent de l’Amèrica 
Llatina, un dels continents amb nivells de violència 
més alts. La campanya, basada en les xarxes socials 
i en la cultura pop, i amb la col·laboració d’artistes 
i youtubers, està pensada perquè les noies i nois 
de 15 a 25 anys visquin les relacions d’una manera 
igualitària, trencant amb els estereotips de l’amor 
romàntic i revisant què signifiquen la gelosia i altres 
formes de control.
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Guatemala
Contra el tràfic i  
l’explotació sexual
L’any 2018, el Govern de Guatemala va registrar 
10.811 denúncies de violència sexual, 159 denúncies 
per delictes d’explotació sexual i 274 casos de 
tràfic de persones. Hem contribuït a la formació de 
personal de justícia, fiscalia i migració per detectar 
i atendre com cal els delictes de tràfic de persones i 
explotació sexual. Gràcies a un treball de coordinació 
entre diverses institucions, s’està aconseguint 
que la policia i la fiscalia i la defensoria de dones 
indígenes actuïn d’una manera més integral. També 
s’ha creat una xarxa regional de fiscals contra el 
tràfic i l’explotació sexual.
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LA NOSTRA FEINA A ESPANYA  
Fa 4 anys vam decidir impulsar també algunes de les nostres causes a Espanya, donant 
suport a organitzacions més petites que coneixen la realitat local i desenvolupen una 
tasca fonamental per transformar la nostra societat. En concret, donem suport a 13 
organitzacions de reconeguda trajectòria que treballen en la defensa dels drets de les 
dones i de les persones migrants a Espanya. En total s’han beneficiat del seu treball 
25.931 persones de forma directa i 79.929 de forma indirecta.

També a Espanya, desenvolupem des de fa anys propostes educatives a través d’una 
xarxa de professorat. Més de 18.900 persones de la comunitat educativa han participat 
en alguna de les nostres activitats o han fet servir els nostres recursos per construir 
una ciutadania global.

MÉS DE 

90 
PAÏSOS
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Com a confederació Oxfam treballem en més de 90 països a l’Àfrica, l’Orient Mitjà, l’Amèrica 
Llatina, l’Àsia i parts de l’Europa Oriental. Com Oxfam Intermón assumim la responsabilitat de 
gestionar íntegrament el treball en 13 països: Burkina Faso, el Txad, el Marroc, Mauritània, 
la República Centreafricana, Bolívia, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, el Paraguai, la 
República Dominicana i Colòmbia.

 

2,1 milions 
DE PERSONES HAN MILLORAT  
LA SEVA VIDA GRÀCIES A 
OXFAM INTERMÓN

53%
DONES

19,5 milions 
DE PERSONES HAN MILLORAT 
LA SEVA VIDA GRÀCIES A OXFAM

52%
DONES

Si vols conèixer el detall del que fem a cada país, pots descarregar-te la llista de programes al nostre web
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SÒCIES 

OXFAM  
INTERMÓN 
TREBALLA AMB 376 
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Amèrica Llatina i Carib 
450.000 persones (58% dones)
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4,8 milions (51% dones)
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GESTIÓ ECONÒMICA 
L’exercici 2018-19 ha estat un repte, en termes econòmics. 
Hem tancat amb un resultat comptable negatiu d’1.220.834 
euros, que ha estat absorbit amb una part de les reserves 
de l’organització, sense que hagi arribat a comprometre la 
nostra salut financera. La crisi de reputació del febrer del 
2018 s’ha fet visible en els nostres ingressos del 2018-19, 
sobretot pel que fa a la disminució del nombre de persones 
que col·laboren econòmicament de manera fixa amb 
l’organització.

Des de fa més d’un any hem anat ajustant la nostra 
activitat i les nostres despeses, a més de reforçar les 
accions encaminades a recuperar la confiança de la nostra 
base social i de la societat en general, evidenciant millor 
l’impacte que el nostre treball té a favor de les persones més 
necessitades i vulnerables i reforçant les nostres mesures de 
transparència i integritat.

Les dades sobre els nostres programes d’actuació reflecteixen 
la disminució dels ingressos privats i la menor activitat en les 
respostes humanitàries respecte dels dos exercicis anteriors, 
que van ser d’execució extraordinària a causa de la magnitud 
de les crisis ateses. Així mateix, les despeses d’administració 
han augmentat per les accions de millora del control intern 
(auditories interna i externa) i de detecció, denúncia i prevenció 
de qualsevol tipus de conducta inadequada. També cal 
esmentar l’impacte del tancament de les botigues Segona 
Oportunitat, per no haver donat els resultats esperats després 
de tres exercicis a prova.

Els nostres comptes de l’exercici 2018-19 han estat auditats 
per KPMG, empresa de prestigi reconegut. Seguint la consigna 
de la confederació Oxfam de ser auditats per una firma 
internacional, el nostre Patronat va aprovar fer un canvi 
després de deu anys amb una altra entitat.

70%
30%

Públics 
Privats 

14,3%
85,7%

Programes d'actuació 
Administració i 
captació de fons 

Ingressos Despeses

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 89.465.262 €
Cooperació internacional 73.591.118 €

• Desenvolupament 48.871.443 €
• Acció humanitària 24.719.676 €

Campanyes de sensibilització 8.426.603 €
Comerç just 6.362.522 €
Botigues Segona Oportunitat 1.085.019 €

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ DE FONS 14.949.677 €
Administració 4.171.004 €
Captació de fons 10.778.673 €

TOTAL DESPESES 104.414.939 €

RESULTAt -1.220.834 €
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INGRESSOS PRIVATS 72.627.086 €
Socis i donants particulars  
i institucions 

32.836.074 €

Donatius per a emergències 1.155.956 €
Herències i llegats 1.998.465 €
Vendes de productes de comerç just 6.297.740 €
Vendes de botigues Segona Oportunitat 408.495 €
Oxfams 21.434.936 €
Altres ingressos 8.495.420 €

INGRESSOS PÚBLICS 30.567.018 €
Govern espanyol 2.554.721 €
Unió Europea i ECHO 16.391.701 €
Administracions autonòmiques i locals 3.400.413 €
Organismes multilaterals 8.011.733 €
Altres 208.450 €

TOTAL INGRESSOS 103.194.105 €
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Vendes de productes 
de comerç just

Socis i donants particulars 
i institucions

Donatius per a emergències

Privats
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Per continents
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Drets de les dones
Salvar vides

Aliments i feina digna
Reduir la desigualtat

Per causes

18%

22%

30%

31%

Aliments i feina digna
Drets de les dones

Salvar vides
Reduir la desigualtat

MARC PINTOR
Director de Finances d’Oxfam Intermón

TENIM DOS MANDATS: LA TRANSPARÈNCIA 
I L’EFICIÈNCIA. LA NOSTRA OBLIGACIÓ 
ÉS FER BÉ LA NOSTRA FEINA I 
RENDIR COMPTES PER AIXÒ. TAMBÉ 
ÉS FONAMENTAL QUE QUALSEVOL 
PERSONA ENTENGUI EN QUÈ INVERTIM 
ELS SEUS DINERS I ELS DELS MILERS DE 
PERSONES QUE CONFIEN EN LA NOSTRA 
ORGANITZACIÓ. GE

ST
IÓ

 E
CO
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MOLTES GRÀCIES

COFINANÇADORS PÚBLICS

ORGANISMES MULTILATERALS:

Nacions Unides:

Altres:

UNIÓ EUROPEA:              

GOVERN ESPANYOL:

ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS: 

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

BUDDHIST GLOBAL RELIEF A NJ · TOTAL FUNDACIÓN BILL Y MELINDA GATES · OPEN SOCIETY FOUNDATIONS · RED NOSE FUND 
DAY COMIC RELIEF · THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION · VIBRANT VILLAGES FOUNDATION · MARGARET A. CAR-
GILL FOUNDATION · FORD FOUNDATION · NATURA BISSÉ INTERNATIONAL · GOBIERNO FEDERAL DE ALEMANIA · CDCS · HEMPEL 
FOUNDATION · LATIN AMERICAN CHILDREN´S TRUST · SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT · THE ONE FOUNDATION · DG 
ECHO · START FUND · DG DEVCO · ENTWICKLUNGSHILFEKLUB - KLUB · DEPARTMENT FOR INTERNATIONAL DEVELO · AGENCIA 
SUIZA PARA EL DESARROLLO · DANISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY · MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (MOFA) 
· OPERATION DAGSVAERK · IRISH AID · FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE LAVAZZA ON · GLOBAL AFFAIRS CANADA (GAC) · 
FÉDÉRATION DES ONG DE COOPÉRATION.

MÉS DE 30 COFINANÇADORS PÚBLICS

Funded by 
European Union 
Civil Protection 
and Humanitarian Aid 
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Volem donar les més sinceres gràcies a totes les institucions, donants públics i 
entitats privades que compartiu els nostres valors i doneu suport al nostre treball. 
La vostra col·laboració és imprescindible per seguir construint un futur sense 
pobresa. Gràcies per confiar en la nostra organització.

EMPRESeS COL·LABORADORES

ASEPEYO · ADMINISTRACIONES APODAKA · FUNDACIÓN FELIPE RINALDI · MARVÀ 2. HOLDINGS · ASPACE · CUATRECASAS 
GONÇALVES PEREIRA · ASPRO OCIO · OYSHO ESPAÑA · ANALYTICA ALIMENTARIA · GONVARRI · LAVOLA 1981 · KRITER SOFTWARE S.L. 
· SUPSA SUPERMERCATS PUJOL · FUNDACIÓN ANTONI SERRA SANTAMANS · BODEGAS MAURO S.A · AROFISH S. L. · AROPESCA 
S. A. · NOVARTIS FARMACÉUTICA · PULSO INFORMÁTICA · PATRONAT DE TURISMO · MIRA GRUP 03 S. L. · FUNDACIÓN ESADE · 
CLIDOM ENERGY · SERESCO S.A · CASA BATLLÓ · PRICEWATERHOUSECOOPERS · DANOBAT GROUP S.C. · BERSHKA · COTTET S.A 
· SYNERGIE · TMB · FGC · FUNDACIÓN TRIODOS · EXTERIOR PLUS · SODEXO IBERIA S.A. · IRON MOUNTAIN · ROCHE FARMA · IATA  · 
BRAIN TRUST CONSULTING SERVICES · AXA SEGUROS · VERTI · SIPAY PLUS · BRAINTRUST · EBAY. 
Altres col·laboradors: CANAL DE ISABEL II.

EMPRESES COL·LABORADORES, 
FUNDACIONS I ENTITATS PRIVADES1.410 



 

OxfamIntermon

info@OxfamIntermon.org

Moltes gràcies
Al nostre web, hi trobaràs la memòria ampliada: 
www.OxfamIntermon.org/ca/transparencia. 
Comparteix aquesta memòria amb qui creguis que hi 
pot estar interessat/da. Gràcies.


	CARTE DEL DIRECTOR



