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Les dades presentades en aquesta memòria comprenen 
el període abril 2019 - març 2020, que correspon al nostre 
exercici comptable. En aquesta memòria destaquem només 
alguns dels resultats realitzats durant aquest període gràcies 
a la generositat de les persones que ens donen suport. Per 
a informació més exhaustiva, pots consultar el nostre web: 
www.OxfamIntermon.org/transparencia

PEU DE FOTO IMATGE PORTADA: 
La Romila anant a recollir aigua fins al punt de distribució d'aigua 
a Burigoyalini (Bangladesh). Va ser una de les afectades pel cicló 
Amphan al maig del 2020, un desastre en què vam proporcionar 
aigua potable i productes bàsics a la població
© Fabeha Monir/Oxfam 

IMATGE INFERIOR: 
L'Abdulahi i la seva família depenen de la cria de bestiar a la 
regió somali d'Etiòpia, delmada per les sequeres. Donem suport 
a famílies com la de l'Abdulahi amb transferències per comprar 
béns de primera necessitat o tancs per recollir aigua de la pluja.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón 

OXFAM INTERMÓN
Gran Via de les Corts Catalanes, 641
08010 Barcelona
www.OxfamIntermon.org
900 22 33 00

Edició i coordinació: Eva Moure
Disseny i maquetació: Ivan de Pablo Bosch
Edició gràfica: Pablo Tosco
Redacció: María José Agejas, Eva Moure, Cristina 
Niell, Judit Saavedra, María Sánchez-Contador, Júlia 
Serramitjana
Amb la col·laboració de: Helena Talón, Rodrigo Barahona
Impremta: Espai Gràfic S.L.

   Aquesta revista està impresa en paper reciclat

su
m

ar
i



3MEMÒRIA OXFAM INTERMÓN

Tanquem un any complicat. Un any amb molts moments 
d'indignació i frustració davant el que passa al món, però 
també de moments per a l'esperança. Lluny de descoratjar-
nos o intimidar-nos, els reptes ens han fet créixer com 
a Oxfam, en el nostre coratge, determinació i convicció 
per construir un món més just, humà i sostenible, un 
convenciment que sabem que compartim amb tu.

Amb la teva acció i compromís, aquest any hem aconseguit 
millorar la vida de més de 19,4 milions de persones al món, 
treballant colze amb colze amb milers d'organitzacions en 
tots els racons del planeta. Satisfacció pels assoliments 
compartits, tot i que ens hauria agradat fer més, arribar a més 
gent, aconseguir més canvis duradors.

2020 serà per sempre l'any de la COVID, una pandèmia que no 
entén de fronteres, però l'impacte de la qual no tothom hem 
patit de la mateixa manera. Hem reaccionat amb rapidesa 
i ens hem centrat a prevenir la malaltia en contextos amb 
sistemes de salut molt fràgils o inexistents. Iraq, Bangladesh, 
Burkina Faso o el Txad són alguns d'aquests llocs on hem 
innovat i capitalitzat la nostra llarga experiència en aigua, 
sanejament i prevenció, una feina amb la qual, fins avui, 
hem arribat a 8.130.000 persones. A Espanya, juntament amb 
altres organitzacions de base, hem multiplicat per cinc la 
nostra tasca i ens hem bolcat per cobrir les necessitats més 
bàsiques dels col·lectius més vulnerables.

Però també sabem que aquesta primera resposta no és 
suficient. L'impacte social i econòmic ha estat devastador 
amb els més vulnerables, en particular en dones i nenes. 
La pandèmia evidencia la necessitat de revertir dècades de 
polítiques de retallades en sistemes públics i evidencia els 
abusos d'un model econòmic que beneficia els més rics, 
perpetua desigualtats, limita oportunitats i drets, i condemna 
milions de persones a la pobresa.

Per això insistim també en reformes de fons en els sistemes 
fiscals, aquí i a nivell internacional, perquè paguin més 
els qui més tenen, perquè els governs disposin de més 
ingressos per invertir en salut, protecció social o educació. 
Fer front a les desigualtats és fonamental. A Espanya, hem 
impulsat nombroses propostes contra la precarietat laboral 
o mecanismes com l'Ingrés Mínim Vital, una fita que arriba 

després d'un gran esforç col·lectiu i que permetrà que 
850.000 persones puguin sortir de la pobresa.

En altres països, com el Pakistan o la República Dominicana, 
hem aconseguit que una fiscalitat més justa repercuteixi 
en beneficis de les persones més vulnerables. Tampoc 
no oblidem una altra enorme desigualtat: la que afronten 
les dones víctimes de violència en països com Colòmbia, 
on només durant el primer semestre de 2019, la mitjana 
d'assassinats de lideresses socials va ser d'un cada dues 
setmanes. Hem exigit al Govern colombià mesures per 
prevenir i protegir-les de la violència. 

També ha estat un any en què les necessitats humanitàries 
no han disminuït, ans al contrari. Hem acompanyat milions 
de persones, sobretot dones i nenes, en conflictes com el 
del Iemen, Síria i el Líban; en contextos extrems com el de la 
República Centreafricana o en poblacions que s'enfronten a 
les gravíssimes conseqüències de l'emergència climàtica en 
regions com la Banya d'Àfrica, on milions de persones han vist 
amb impotència com una immensa plaga de llagostes reduïa 
el seu accés a aliments i ocupació. 

Un milió de gràcies. Quan et sumes a les nostres demandes, 
quan t'indignes i alces la veu amb nosaltres, quan 
contribueixes amb les teves donacions o amb la teva compra 
de comerç just, et sumes a aquest moviment de persones 
que volem un món millor, i que treballem cada dia per 
aconseguir-lo.

Franc Cortada
Director general  
d'Oxfam Intermón
@CortadaFranc

Carta del director

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Construïm un futur 
amb_valors
Inclusió, empoderament, transparència són els valors 
que ens uneixen com a organització i com a equip.
Perquè reconeixem la diversitat i treballem per la igualtat 
d’oportunitats.Perquè sabem que totes les persones poden 
aconseguir canvis i rendim comptes de la nostra feina.

La nostra seu social és a Barcelona i també tenim 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 i un pla 
estratègic per aconseguir una impacte més gran en la nostra 
missió de construir un futur sense pobresa.

A més, tenim 34 botigues de comerç just, on venem els 
productes elaborats per 126 grups productors que gràcies a 
això reben un salari digne.

Com a model organitzatiu som una Fundació privada 
i independent. El nostre patronat està format per 13 
professionals, que amb gran responsabilitat i de manera 
voluntària vetllen per la gestió dels recursos i pel compliment 
de la nostra missió.  

President: Ignasi Carreras • Vicepresidenta: Graciela Amo • 
Secretari: Jaume Flaquer • Tresorera: Anna Xicoy • Vocals: 
Liliana Arroyo, M. Jesús Conde, Consuelo Crespo, Almudena 
Egea, Sylvia Koniecki, Lluís Magriñá, Laura Ruiz, Josep 
Santacreu, Juan José Tomillo.

42 
 EQUIPS  

REPARTITS  
EN DIFERENTS 
POBLACIONS 
ESPANYOLES 

19
AFILIATS

OXFAM

1.326
PERSONES 
VOLUNTÀRIES

1.232
PERSONES 

CONTRACTADES
34

BOTIGUES DE 
 COMERÇ JUST
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Trobada d'equip d'Oxfam Intermón a la nostra seu 
central a Barcelona. Som persones compromeses que 
construïm un futur amb valors



Voluntariat estable
Personal contractat

EQUIP OXFAM INTERMÓN

1.326
PERSONES

52%
1.232
PERSONES

48%

2.558 PERSONES

56%
En altres països,
 696 persones

6%
Cooperants, 
expatriades, 
70 persones 

38%
A Espanya, 
466 persones 
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Si vols saber més sobre els nostres equips,  
entra a www.oxfamintermon.org/ca/qui-som/persones-compromeses
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persones, de les quals gairebé el 52% són voluntàries 
estables. De les 1.232 persones contractades, el 62% 
treballa als països on operem. El nostre compromís és 
contractar sempre personal local, ja sigui del mateix país 
o de la regió, llevat d'excepcions (6%) que són cooperants 
que es traslladen temporalment a destinació. El 50% 
de l'equip contractat són dones; entre el voluntariat el 
percentatge augmenta al 79%.

Treballem en aliança junt amb 426 organitzacions locals, 
sempre amb la implicació de les comunitats i les persones 
que pateixen la pobresa i s'organitzen per superar-la, 
amb l'objectiu de generar més influència, des de l'àmbit 
local fins al global, perseguint canvis sostenibles. Per això 
també fem anàlisis i informes amb els quals denunciem les 
situacions d'injustícia i proposem accions que defensin els 
seus drets.

Monther Alattar
Enginyer responsable de salut pública  
al Iemen

TREBALLAR EN UN PAÍS COM EL IEMEN, 
QUE HA PATIT TANT ABANS I DESPRÉS 
DE LA GUERRA, ÉS UN REPTE DIARI. LA 
TASCA D'OXFAM ÉS VITAL EN PAÏSOS COM 
EL NOSTRE, AMB TANTES NECESSITATS. 
EM SENTO MOLT ORGULLÓS DE 
PERTÀNYER A AQUEST EQUIP I D'AJUDAR 
A MILLORAR VIDES

Raquel Iglesias Moreno
Voluntària i coordinadora del comitè 
d'Oxfam Intermón a Toledo

FA ANYS VAIG DECIDIR PARTICIPAR 
COM A VOLUNTÀRIA A OXFAM 
INTERMÓN, PER LA SEVA FEINA 
EN EMERGÈNCIES I COOPERACIÓ 
AL DESENVOLUPAMENT. DES DE 
LLAVORS, CONTINUO PARTICIPANT-
HI ACTIVAMENT, DENUNCIANT LA 
DESIGUALTAT I LA INJUSTÍCIA SOCIAL

https://www.oxfamintermon.org/ca/qui-som/persones-compromeses
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El compromís i l'entrega de les persones 
que mouen Oxfam Intermón són 
imprescindibles per continuar avançant 
cap a un futur sense pobresa

6

Volem ser reconeguts per la nostra integritat. Per això, 
exigim a totes les persones que formen els nostres equips, 
tant a les contractades com al voluntariat, que subscriguin 
el nostre codi de conducta, que estableix responsabilitats i 
obligacions davant el frau, la corrupció, la violència sexual, 
el conflicte d'interès o l'abús de poder. L'incompliment 
d'aquest codi comporta que, de manera immediata, 
s'investiguen els fets, es prenen les mesures necessàries i 
s'actua amb contundència.

Al llarg de l'exercici, hem avançat en la implantació de 
polítiques de salvaguarda contra la violència sexual, 
especialment la relacionada amb menors. També hem 
millorat l'atenció psicosocial que oferim a les víctimes, en 
la reparació danys i en assegurar mesures que evitin la re-
victimització. Amb tot això, volem crear un entorn segur per 
a les persones amb qui ens relacionem, així com per a les 
que integren els nostres equips.

Prevenció i actuacions contra  
l'assetjament i l'abús sexual.  
Tolerància zero
El nostre equip està format per 1.232 persones contractades 
i 1.326 de voluntàries. Durant l'exercici 2019-2020 hem 
gestionat 15 denúncies internes d'algun tipus de violència. 
Set d'aquestes denúncies estaven relacionades amb casos 
d'assetjament laboral, tres amb conductes d'assetjament, 
una d'abús sexual i dues amb incidents menors, com l'ús 
de llenguatge inadequat o el conflicte d'interessos. Dos 
d'aquests casos encara estan pendents de resoldre. També 
hem rebut 14 peticions de suport, guia i assessoria sobre 
temes vinculats al codi de conducta. En tots els casos, les 
persones afectades han rebut primers auxilis psicològics i 
atenció mèdica si ho necessitaven, així com, posteriorment, 
suport psicosocial. 

Construïm un futur 
amb_BONES PRÀCTIQUES
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Contra el frau i la corrupció
Pel que fa a les conductes que han incorregut en frau i 
corrupció, s'han gestionat 26 casos, dels quals set continuen 
sent investigats. L'impacte en termes econòmics ha estat 
de 21.000 euros, dels quals hem recuperat 1.688,5 euros. Sis 
casos han estat desestimats per manca d'intencionalitat 
i un altre per manca de proves. En tots els casos, tant 
d'assetjament i abús sexual com de frau i corrupció que hem 
resolt, s'han aplicat sancions que van des de l'amonestació 
fins a l'acomiadament.

Compromesos amb  
el medi ambient
Al desembre del 2019, ens vam declarar en estat 
d'emergència climàtica, un compromís institucional que 
ens obliga a treballar per limitar l'escalfament global. El 
nostre compromís és, el 2030, ser una organització neutra 
en emissions de CO2, la qual cosa comporta reduir les xifres 
actuals al màxim i treballar per compensar les que no puguem 
reduir. És un camí que vam iniciar fa 10 anys i gràcies al qual, 
des del 2009, hem disminuït progressivament les nostres 
emissions de CO2.

També portem els nostres compromisos amb les persones i 
el medi ambient més enllà de la nostra organització i tenim 
un Codi de Conducta per a Proveïdors, per assegurar-nos 
que aquestes empreses i organitzacions també treballen 
per assegurar el respecte dels drets humans i laborals, fan 
accions en favor del medi ambient i prenen mesures per evitar 
la corrupció.

Sonia Álvarez
Administrativa i membre de l'equip de treball 
sobre medi ambient

SOM UNA ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL 
COMPROMESA AMB LES POBLACIONS MÉS 
VULNERABLES. UN DELS FACTORS CLAU 
QUE AUGMENTA AQUESTA VULNERABILITAT 
ÉS EL CANVI CLIMÀTIC. PER AIXÒ 
TREBALLEM PER REDUIR LA NOSTRA 
PETJADA ECOLÒGICA

Nuria Ilse Jäger Merino
Responsable del Pla d'Igualtat

AQUEST ÉS EL NOSTRE SEGON PLA 
D'IGUALTAT, I DEMOSTRA EL COMPROMÍS 
DE L'ORGANITZACIÓ PER AVANÇAR, TAMBÉ 
CAP ENDINS, PER LA JUSTÍCIA DE GÈNERE 
I ELS DRETS DE LES DONES. ÉS PART DEL 
CAMÍ QUE ENS PORTARÀ A CONVERTIR-
NOS EN UNA ORGANITZACIÓ BASADA EN 
PRINCIPIS FEMINISTES
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Reconeixement al nostre Pla d'Igualtat
Estem orgullosos de compartir que l'Ajuntament de Barcelona ha reconegut el nostre Pla d'Igualtat 2019-2022 amb una 
menció del premi "Barcelona a l'empresa innovadora en conciliació i temps" de 2019. 

El diploma fa especial èmfasi en les mesures que faciliten la tasca de cures a totes les persones de l'equip i que 
promouen l'equilibri entre vida personal i professional. Són mesures com la flexibilitat horària o les modalitats de treball 
alternatives, així com l'ampliació de les baixes de maternitat/paternitat i dels permisos per cures.

Si vols més informació sobre bones pràctiques, entra a www.oxfamintermon.org/ca/transparencia/organitzacio-integra

https://www.oxfamintermon.org/ca/transparencia/organitzacio-integra
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188.871 
PERSONES
SÒCIESI
 DONANTS

250.000 
COMPRADORES   

de comerç just

1.776
PARTICIPANTS 

en el Trailwalker 

1.190 
EMPRESES

COL·LABORADORES

Clara Gil
Sòcia

EL QUE M'AGRADA MÉS DE COL·LABORAR AMB OXFAM INTERMÓN 
ÉS LA CONFIANÇA QUE EM TRANSMET SABER QUE LA MEVA 
APORTACIÓ ES DESTINA A CAUSES MOLT AFINS ALS MEUS 
VALORS I PRINCIPIS, COM SÓN LA JUSTÍCIA, LA IGUALTAT, 
 LA VALENTIA I LA RESPONSABILITAT

Javier Raventós
Donant

SEMPRE M'HA AGRADAT EL QUE FA OXFAM INTERMÓN. HI 
TINC UNA RELACIÓ MOLT PRÒXIMA, PER AIXÒ FA ANYS QUE HI 
COL·LABORO I INVERTEIXO EN PROJECTES QUE DONIN SUPORT  
A LLUITAR CONTRA LA POBRESA, SOBRETOT EN PAÏSOS ON  
HI HA MOLTES NECESSITATS

Juana Acosta
Actriu

M'AGRADA DONAR SUPORT A CAUSES COM LES QUE DEFENSA 
OXFAM INTERMÓN. ÉS UN LUXE FER SERVIR LA MEVA VEU PER 
IMPULSAR-LES I PODER ARRIBAR A MÉS GENT. HE COL·LABORAT 
EN DIVERSOS PROJECTES I ELS RESULTATS SEMPRE HAN ESTAT 
MOLT POSITIUS I DE GRAN IMPACTE. LA SEVA LLUITA PER LA 
IGUALTAT A NIVELL GLOBAL EM SEMBLA FONAMENTAL 
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Amb tu i amb el suport de milers de persones, empreses i organitzacions sòcies, hem estat capaços 
de canviar la vida de milions de persones en més de 90 països del món. Gràcies per la teva aportació 
econòmica o per la teva signatura en una campanya. Gràcies per la teva compra de comerç just, per la 
teva interacció en les xarxes socials, per la teva participació en esdeveniments presencials i online. 
Pel teu compromís, moltes gràcies. Perquè amb la suma de totes aquestes accions tenim la força que 
necessitem per construir un futur sense pobresa. 

Gràcies per ser part d'Oxfam Intermón!
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279.153 
SEGUIDORS EN 

XARXES SOCIALS 

426 
ORGANITZACIONS SÒCIES 

AL MÓN, 

40 A ESPANYA

448 PERSONES
ENS ESMENTEN EN
EL SEU 
TESTAMENT

Carmen García-Rosado
Ha inclòs Oxfam Intermón al seu testament

DEIXAR UN LLEGAT ÉS UNA QÜESTIÓ DE CONSCIÈNCIA, DE SER 
COHERENT AMB COM HAS VISCUT LA TEVA VIDA, DE MANTENIR 
LA UTOPIA I L'IDEALISME D'UN MÓN MILLOR. I SOBRETOT ÉS 
UNA QÜESTIÓ DE JUSTÍCIA I DE CONTINUAR SENT SOLIDÀRIA 
TAMBÉ DESPRÉS DE LA MORT

Dulce Cotes
Lideressa Wayúu i defensora de drets humans i ambientals

JO ASPIRO NO TAN SOLS A CANVIAR COLÒMBIA, SINÓ A CANVIAR 
EL MÓN. ASPIRO A VEURE UNA COLÒMBIA EN EL MARC DE  
LA IGUALTAT, ON NO HI HAGI DIFERÈNCIES NI DISCRIMINACIÓ. 
CANVIANT EL SENTIR DE LA GENT, ACONSEGUIREM LA PAU  
I UN CAMÍ D'IGUALTAT

Inma Benita
Compradora habitual de comerç just

COM A CONSUMIDORA, EN FER UNA COMPRA RESPONSABLE 
SENTO QUE CONTRIBUEIXO A ACONSEGUIR UN MÓN MÉS JUST I 
SOLIDARI. ESTIC AGRAÏDA A OXFAM INTERMÓN PER FACILITAR-
ME L'OPCIÓ DELS PRODUCTES DE COMERÇ JUST, QUE A MÉS SÓN 
D'UNA QUALITAT EXCEL·LENT
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9 Construïm un futur_
CONTRA LA COVID-19
Al món
La COVID-19 no entén de fronteres, però sí de desigualtat i 
de pobresa. Des de l'inici de la pandèmia hem donat suport 
a més de 8,13 milions de persones, i hem establert noves 
aliances i hem enfortit les ja existents amb un total de 
344 organitzacions locals en 62 països. Un repte sense 
precedents de resposta humanitària a escala global. El 
futur depèn de treballar juntes per fer-hi front, i així ho fem. 

Hem centrat els nostres esforços on ja hi havia crisis 
humanitàries prèvies, especialment en contextos fràgils, 
en zones de conflictes, en camps de persones refugiades 
i desplaçades, com al Iemen, Síria o Sudan del Sud. La 
pandèmia ha aguditzat la precària situació d'aquestes 
poblacions.

Tenim una àmplia experiència en salut pública: habilitem 
instal·lacions d'aigua i sanejament, distribuïm productes 
d'higiene i ajudem a garantir l'accés a aliments i a altres 
productes essencials. Gràcies a la nostra experiència, 
podem donar suport a milers de persones en una 
emergència com la de la COVID-19.

EN 62
PAÏSOS

8,13 MILIONS
DE PERSONES AJUDADES

JUNT AMB 344
ORGANITZACIONS  

SÒCIES

El cicló Amphan, que va assotar les zones costaneres 
occidentals de Bangladesh el 13 de maig del 2020, va ser un 
gran desastre, agreujat per la crisi de la COVID-19. Shushilan, 
organització sòcia d'Oxfam, va entregar aliments, aigua 
potable i altres productes bàsics a moltes de les persones més 
necessitades.
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Suspensió del deute extern a 
països més empobrits
Ha estat una bona notícia enmig de la pandèmia. 
150 organitzacions de tot el món ens hem mobilitzat 
per demanar al Fons Monetari Internacional i al Banc 
Mundial la cancel·lació urgent del deute extern a 70 
països. No hem aconseguit la cancel·lació, però sí una 
suspensió temporal que ha permès guanyar temps i 
recursos. Més de 10.000 persones han signat la petició 
#CancelTheDebt.
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Andrés González
Director d'Oxfam a l'Iraq

LA CRISI DE LA COVID-19 ÉS UNA MÉS DE LES MOLTES QUE 
L'IRAQ HA PATIT EN ELS ÚLTIMS ANYS. ESTEM A PRIMERA 
LÍNIA, DISTRIBUINT MATERIAL SANITARI, REHABILITANT 
CENTRES MÈDICS I FENT CAMPANYES DE CONSCIENCIACIÓ 
CIUTADANA, I JA HEM ARRIBAT A MÉS DE 250.000 PERSONES

© Oxfam

Iraq i Pakistan

Prevenir la COVID-19  
com a màxima prioritat
A l'Iraq hem rehabilitat una sala d'aïllament en un hospital 
de Jalawla que ha donat assistència a 50.000 persones, 
a més de condicionar 21 centres de salut per fer front a 
la pandèmia. També hem distribuït milers de màscares, 
ulleres, guants i bates per protegir el personal sanitari i 
hem fet campanyes de prevenció, fent servir uns rètols 
enormes que oferien consells als carrers de Kirkuk, a més de 
distribuir més de 18.000 fullets. Al Pakistan, hem instal·lat 
tancs d'aigua de 30.000 litres en un centre en quarantena, 
a més de col·laborar amb les autoritats locals en el 
subministrament de material sanitari i en una campanya 
de salut pública que ha arribat a 2 milions de persones. 
Ser especialistes en aigua i sanejament en situacions 
d'emergència ens ha permès actuar de manera immediata i 
eficient des de l'inici de la COVID-19 en països tan diferents 
com Burkina Faso, les Filipines o el Líban.

Bangldesh i Jordània

Rentat de mans en camps  
de persones refugiades 
A Bangladesh, el camp de refugiats rohingyes de Cox's 
Bazar és el més gran i un dels més densament poblats del 
món, un lloc on el distanciament físic és gairebé impossible. 
En aquest context, hem adaptat la nostra tasca per reduir 
l'exposició de les persones refugiades a la COVID-19. 
Hem dissenyat i instal·lat dispositius de rentat de mans 
que s'activen amb un pedal que evita que l'aixeta entri en 
contacte amb la pell, i oferim recomanacions sobre higiene. 
Les instal·lacions per al rentat de mans en espais comuns 
han arribat a 173.000 persones i han beneficiat també més 
de 9.000 habitants de les comunitats circumdants. En altres 
camps com Zaatari (Jordània), on han buscat refugi milers de 
persones que fugien de la guerra a Síria, també fem treball 
de prevenció i higiene, i proporcionem aigua potable a 78.000 
persones.  

© Fabeha Monir / Oxfam
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La crisi econòmica que va esclatar el 2008 va portar 
retallades en sanitat, educació i altres serveis bàsics que 
van augmentar la desigualtat i la pobresa a Espanya. La 
crisi de la COVID-19 ha agreujat, encara més, la situació 
de vulnerabilitat de moltes persones. Des del 2016 i 
fins a l'arribada de la pandèmia, donàvem suport a 13 
reconegudes organitzacions espanyoles cada any, però 

l'impacte del coronavirus ens ha portat a ampliar aquest 
suport a 29 organitzacions més, que han pogut atendre 
necessitats bàsiques i urgents de milers de persones en 
21 ciutats. Gràcies a elles, en aquesta emergència hem 
pogut arribar a gairebé 25.000 persones de manera directa 
i 51.800 de manera indirecta. Sense la feina incansable de 
les organitzacions sòcies locals hauria estat impossible.

I a Espanya

25.000 persones ajudades de manera directa i 52.000 persones  
de manera indirecta AMB ATENCIÓ DIRECTA I URGENT

REPARTIMENT 
D'ALIMENTS

PAGAMENTS DE 
LLUM, HABITATGE 

I GAS

LLIURAMENT DE 
PRODUCTES DE 

NETEJA I HIGIENE

SUPORT 
PSICOLÒGIC

SUPORT JURÍDIC SUPORT 
EDUCATIU
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
Dones Migrants Diverses és una associació de Barcelona creada 
per treballadores de la llar i les cures hondurenyes, que acull 
i acompanya persones estrangeres nouvingudes i a qui hem 
donat suport durant la pandèmia.. 



13MEMÒRIA OXFAM INTERMÓN

Amalia Caballero
Treballadora de la llar i les cures que ah rebut el suport de 
l'organització Territorio Doméstico i Oxfam Intermón

OXFAM INTERMÓN FA UNA TASCA GENIAL AMB NOSALTRES, 
LES TREBALLADORES DE LA LLAR I LES CURES, PERQUÈ 
ENS DONEN SUPORT I AMB AQUESTS DINERS MOLTES 
DONES QUE NO HAN POGUT SORTIR A TREBALLAR DURANT 
EL CONFINAMENT, QUE NO TENEN CAP PRESTACIÓ I NO 
COBRARAN SUBSIDI, ESTAN SUBSISTINT

Regularització ja!
També durant la pandèmia, ens hem sumat al reclam 
de diferents organitzacions a favor d'una regularització 
extraordinària i canvis legals perquè les persones 
migrants no quedin excloses de la recuperació 

econòmica. Segons dades del nostre informe sobre 
treballadors essencials, després de la COVID-19 una de 
cada tres persones en situació de pobresa a Espanya serà 
migrant. 

Ara, més que mai, ens necessitem tots i totes
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Necessitats bàsiques i urgents  
a contrarellotge 
Davant la urgència de cobrir les necessitats més bàsiques 
de moltes persones a Espanya, treballem a contrarellotge, 
distribuint aliments, medecines, productes d'higiene i 
neteja, a més de donar suport en pagaments d'habitatge, 
llum, gas o recàrrega de mòbils. També oferim suport 
psicològic, jurídic i educatiu.

Som conscients que aquesta és una solució d'emergència, 
de manera que en paral·lel continuem incidint políticament 
perquè es promoguin mesures de protecció social. Així, hem 
publicat diversos informes denunciant l'increment de la 
desigualtat i la pobresa al nostre país, reclamant mesures 
adreçades a les persones més vulnerables i un sistema 
fiscal distributiu que permeti pagar serveis socials bàsics. A 
més, hem llançat la campanya Són Essencials, amb la qual 
hem pressionat el Govern espanyol perquè garanteixi unes 
condicions laborals dignes per a totes les persones amb 
feines essencials: personal sanitari i de neteja, treballadores 
de la llar i de cures, personal de supermercats i molts altres. 
Perquè han estat i són essencials durant la crisi sanitària i 
ara ens toca protegir-les i defensar els seus drets. Fins avui, 
hem aconseguit prop de 10.000 signatures i el suport d'una 
dotzena de personalitats del món de la cultura, com ara les 
cantants Ana Belén i Vega, l'escriptora Rosa Montero i els 
actors Jan Cornet i Ruth Núñez. 

© Ofelia de Pablo & Javier Zurita/Oxfam Intermón
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Construïm un futur 
amb_aigua
El 2020, les crisis humanitàries globals han assolit xifres 
sense precedents: 168 milions de persones tenen dificultats 
per sobreviure, 36 milions més que el 2019. Els desastres i els 
conflictes afecten cada vegada més homes, dones i menors i 
s'allarguen en el temps. 

Hem donat suport a gairebé 12,5 milions de persones en 
les principals respostes humanitàries desencadenades 
per conflictes o desastres en països com Burkina Faso, el 
Iemen, el Txad, Somàlia, Kènia, Colòmbia o Bolívia, i treballem 
en camps de persones refugiades proveint aigua potable, 
sanejament i higiene, a més de suport legal. Es calcula que 
l'any 2050 hi haurà mil milions de persones sense accés a 

l'aigua. N'hi ha milers que ja viuen aquesta situació. L'aigua 
és la nostra especialitat i amb ella salvem vides i prevenim 
malalties.

Tenim la convicció que, treballant amb organitzacions locals, 
oferim respostes més eficients i més coincidents amb les 
necessitats de la població, i també denunciem situacions 
com la succeïda a Mória (Grècia), on hem exigit junt amb el 
Consell Grec per als Refugiats (la nostra sòcia local a Lesbos) 
una investigació de la Unió Europea (UE) després de l'incendi 
que va destruir bona part del camp. Continuem denunciant 
i proporcionant assistència humanitària a persones que 
busquen asil. 

En Badr Abdulla al costat d'en Monther Alattar, enginyer 
d'Oxfam, recull aigua en un bidó a la planta dessaladora 
a la comunitat de Khor Oromia. En Mohammed és un jove 
pescador que viu amb els seus pares. És beneficiari de la 
unitat dessalinitzadora d'Oxfam. 

Pilar Orduña 
Responsable d'Acció Humanitària d'Oxfam Intermón

HEM DESENVOLUPAT UNA ÀMPLIA EXPERIÈNCIA I CONEIXEMENT 
PER PROVEIR D'AIGUA POTABLE MILERS DE PERSONES EN 
SITUACIÓ DE CRISI. ENS ADAPTEM A CADA CONTEXT I AL TIPUS 
DE CRISI, SEMPRE TREBALLANT AMB ORGANITZACIONS SÒCIES 
I COMPTANT AMB LA POBLACIÓ LOCAL

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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© Aurélie Godet / Oxfam Intermón

República Centreafricana

Aigua per a un país sense aigua
La República Centreafricana travessa una crisi 
humanitària sense precedents, a la qual ara se suma la 
COVID-19. És un dels països més pobres del món i pateix 
onades periòdiques de violència des que va esclatar 
el conflicte l'any 2013. En un país on la infraestructura 
d'aigua i sanejament va quedar destruïda pel conflicte, 
la feina de reparació i proveïment és clau. Amb la nostra 
actuació, 200.000 persones tenen aigua per beure, 
cuinar, rentar-se i prevenir malalties.

Un gran assoliment ha estat instal·lar un sistema 
d'abastiment per gravetat que permet traslladar aigua 
potable des del riu Samba fins al camp de desplaçats 
PK3, el més poblat del país, cosa que ha beneficiat 50.000 
persones. L'aigua es bomba per mitjà de generadors i 
s'emmagatzema en tancs. Abans depenien de camions 
cisterna. Les persones desplaçades patien malalties 
relacionades amb l'aigua, com diarrea hemorràgica o 
perforacions intestinals. El rentat de mans contribueix 
a prevenir malalties, cosa de la qual ara som més 
conscients que mai. Així mateix, hem instal·lat punts 
d'aigua a Bangui i Paoua que abasteixen gairebé 100.000 
habitants.

Aigua potable per a milions de 
persones refugiades i desplaçades 
a tot el món 
El 2019 es va arribar a la xifra rècord de 79,5 milions de 
persones obligades a fugir de la seva llar a tot el món. 
D'aquestes, 26 milions són refugiades i 45,7 desplaçades 
internes. El nombre no para de créixer. La nostra tasca en 
camps de refugiats i desplaçats de tot el món té una missió 
fonamental: portar aigua potable i sanejament al màxim 
nombre de persones. Als camps de persones refugiades 
a Bangladesh hem proporcionat accés a l'aigua a 200.000 
persones, a Zaatari (Jordània) a 35.000. També estem 
presents en camps instal·lats al Sudan i a Uganda, i atenem 
els qui han buscat refugi en assentaments informals al Líban. 
A Grècia, oferim suport legal perquè les persones que hi 
arriben tinguin informació sobre els seus drets a Europa. 

La situació humanitària de les persones desplaçades 
internes és, si és possible, més complicada i afecta 
nombrosos països. Entre altres, donem suport a 
assentaments a l'Iraq, el Iemen, l'Afganistan, Burkina Faso, 
el Txad, Somàlia i el Níger, i també facilitem accés a aigua 
potable. Així mateix, denunciem la desastrosa política 
migratòria de la UE i, a Espanya, la situació del CETI (Centre 
d'Estada Temporal d'Immigrants) de Melilla, on s'amunteguen 
1.400 persones en un espai amb capacitat per a 700.
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Lara Contreras
Responsable d'Incidència i Relacions Institucionals

NO TAN SOLS HEM ESTAT UN ACTOR RELLEVANT EN LES 
NEGOCIACIONS SOBRE L'INGRÉS MÍNIM VITAL, SINÓ QUE S'HAN 
ADOPTAT MESURES QUE HAVÍEM PROPOSAT SOBRE TREBALL 
TEMPORAL, ACCÉS AL LLOGUER, PROTECCIÓ DE LES PERSONES 
DEL RÈGIM D'AUTÒNOMS, DRETS DE LES TREBALLADORES DE 
LA LLAR O IMPULS A LES TAXES FINANCERA I DIGITAL
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Construïm un futur 
amb_justícia
2.000 multimilionaris acumulen més riquesa que 4.600 
milions de persones a tot el món. És només una de les 
dades demolidores que evidencien l'escandalosa i creixent 
desigualtat en què vivim. Som conscients que només podrem 
revertir aquesta situació si les decisions econòmiques donen 
prioritat a les necessitats de la majoria de les persones. 

Per aquest motiu, fa anys que defensem la necessitat 
de canviar el sistema fiscal, internacional i espanyol, 
perquè paguin més els qui més tenen, perquè es posi fi als 
paradisos fiscals i perquè els governs disposin de recursos 
suficients per invertir en polítiques públiques, com salut 
o educació. Cada vegada més, les nostres propostes són 

escoltades i tingudes en compte pels principals organismes 
internacionals, i també per un nombre cada vegada més gran 
de països, com la República Dominicana, el Perú o el Pakistan, 
on gràcies a l'esforç col·lectiu s'han aconseguit canvis 
polítics que milloraran la vida de milions de persones. 

A Espanya hem impulsat, junt amb altres organitzacions, 
nombroses propostes contra la precarietat laboral i a favor 
d'una fiscalitat justa i progressiva. Durant la pandèmia, 
el Govern ha pres mesures que havíem demanat per a les 
persones més vulnerables o amb feines més precaritzades, 
com treballadores de la llar o riders (repartidors). 

Manifestació a Santo Domingo contra la corrupció 
i en favor de la inversió estatal en habitatge i 
serveis socials públics

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

República Dominicana i Pakistan

Més recursos per invertir en 
necessitats bàsiques de la 
població
A la República Dominicana feia temps que denunciàvem 
un sistema corrupte i clientelar que costava anualment 
milions a les arques de l'estat (l'1,1% del PIB). Després 
d'una intensa campanya, hem aconseguit que el 
president decidís eliminar institucions (una d'elles, 
l'oficina de la Primera Dama) qüestionades per la 
manca de transparència i el malbaratament de recursos 
públics. Amb un percentatge de pobresa superior al 60%, 
el govern podrà destinar aquests recursos a partides 
que beneficiïn la majoria de la població. L'1,1% del PIB 
recaptat permetria solucionar la manca d'habitatge 
que pateixen actualment 6 milions de dominicans i 
dominicanes.

Una altra campanya amb què hem aconseguit canvis 
polítics que repercuteixen de manera directa en la vida 
de milions de persones ens porta a Islamabad (Pakistan), 
ciutat de més d'1 milió d'habitants que ha rebaixat l'IVA 
en els aliments bàsics del 17,5% al 7%, cosa que ha 
alleujat l'economia domèstica de moltes llars. En un 
país on la desigualtat creixent és molt visible, treballem 
junt amb organitzacions locals perquè les persones 
més marginades tinguin un millor accés als serveis 
essencials.
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Espanya

Un ingrés mínim perquè 850.000 
persones puguin sortir  
de la pobresa 
L'Ingrés Mínim Vital aprovat pel Govern espanyol era una de 
les nostres reclamacions històriques, un èxit col·lectiu en 
el qual moltes organitzacions hem treballat des de fa anys. 
L'hem acollit amb una immensa alegria: era fonamental 
per ajudar a revertir la desigualtat que continua creixent. 
Espanya és el sisè país més desigual de la Unió Europea, 
amb una taxa de pobresa de 2 de cada 10 persones. La 
majoria dels països europeus ja tenien ajudes públiques per 
treure de la pobresa milers de persones. Faltava Espanya. 

Després de la irrupció del moviment 15M, vam llançar una 
primera proposta. Amb el canvi de govern, la vam reprendre, 
i l'arribada de la COVID-19 ha accelerat una decisió que 
reclamàvem amb urgència i per a la qual havíem recorregut 
despatxos i ministeris per convertir-la en realitat. L'Ingrés 
Mínim Vital es va aprovar sense cap vot en contra. És una 
gran fita: segons les nostres estimacions, la pobresa a 
Espanya després de la pandèmia podria augmentar en més 
de 700.000 persones fins a arribar als 10,8 milions. L'Ingrés 
Mínim Vital ajudarà al voltant de 850.000 famílies a sortir de 
la pobresa. 
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El canvi climàtic i la desigualtat extrema són les crisis 
bessones del nostre temps i requereixen solucions 
conjuntes: cal reinventar l'actual model econòmic per tenir 
cura de totes les persones i del planeta. I cal fer-ho de 
manera urgent. 

Per aquest motiu, donem suport a l'agricultura familiar i 
impulsem canvis estructurals per assegurar que milers de 
persones puguin prosperar i adaptar-se a l'escalfament 
global, amb accés a aliments i a feina digna. Treballem amb 
poblacions vulnerables en zones rurals del Sahel, l'Amèrica 

Central i el Carib, on centenars de milions d'homes, dones, 
nenes i nens depenen principalment d'activitats agrícoles 
i ramaderes per viure i prosperar. Els desafiaments del 
canvi climàtic augmenten any rere any: la manca d'aliments 
provocada per una plaga de llagostes en diversos països 
ha estat un dels últims reptes, al qual hem fet front junt 
amb les nostres organitzacions sòcies. Ara, més que mai, 
és fonamental assegurar recursos que facilitin accés a 
l'ocupació, a l'alimentació i a l'adaptació als efectes de 
l'escalfament global amb projectes a llarg termini, sostenibles 
i de futur. Hi continuem treballant.

Construïm un futur 
amb _aliments  
i feina digna

18

La Marleni Alvarado és productora de 
panela i forma part de la Cooperativa 
Agrària Ecològica i Solidària Piura (CAES 
Piura), al Perú.

Maria Rosa CHUQUIMIA 
Empresària d'El Huerto a Bolívia

A LA NOSTRA EMPRESA HI TREBALLEN MÉS DONES QUE HOMES. 
TOTES SE SENTEN ORGULLOSES DE PORTAR RECURSOS A CASA. 
D'AQUÍ A CINC ANYS M'AGRADARIA AUGMENTAR UN 20% LA 
PRODUCCIÓ I DONAR FEINA A MÉS DONES. AGRAEIXO EL SUPORT 
D'OXFAM INTERMÓN, QUE ENS INCENTIVA, ENS ACOMPANYA I 
ENS ASSESSORA
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Empreses que canvien vides
Prop de 800 milions de persones viuen en pobresa 
extrema arreu del món. La majoria depenen de 
l'agricultura a petita escala i no tenen accés a mercats. 
El més necessari: un ingrés estable per poder viure i 
prosperar. I, per aconseguir-ho, busquem propostes 
innovadores, que ajudin a afrontar el canvi climàtic i la 
creixent desigualtat social i econòmica. Una d'aquestes 
propostes consisteix a facilitar la col·laboració entre 
empresaris i empresàries del nostre país amb persones 
emprenedores d'altres llocs del món. D'aquesta manera, 
l'experiència empresarial dels uns reverteix en els altres, 
a qui donem suport per construir negocis sostenibles, 
que generin ocupació i riquesa en les comunitats. 
Aquesta col·laboració ofereix a aquests negocis 
oportunitat de finançament, assessorament professional 
i impuls social a petites empreses liderades per dones i 
les seves pròpies comunitats. Des del 2015, hem donat 
suport a 23 empreses, cosa que suposa gairebé 22.000 
persones que han millorat la seva vida. L'impacte 
econòmic i social des de la posada en marxa d'aquest 
projecte no para de créixer. Entre el 2015 i el 2020, s'han 
generat 159 llocs de treball, una mica més de 301.000 
euros en salaris pagats i 2,5 milions d'euros en ingressos 
a empreses. 

Kènia
Tallar la fam i afrontar una 
desmesurada plaga de llagostes 
La Banya d'Àfrica s'ha enfrontat durant aquest últim any a 
una triple crisi: a la dura sequera que feia temps que patien 
els diferents països, s”hi han sumat uns quants mesos 
de fortes inundacions, la qual cosa ha creat un brou de 
cultiu òptim per a la reproducció massiva de llagostes, uns 
insectes que amenacen seriosament les collites i, per tant, 
l'alimentació de milions de persones en diversos països de 
l'Àfrica Oriental. El canvi climàtic està provocant unes pluges 
inusuals que han contribuït a la propagació d'enormes 
eixams d'aquests insectes, atrets pels brots verds fora de 
temporada. Kènia ha estat un dels països més afectats 
en la pitjor plaga de llagostes dels últims 70 anys, amb 
aproximadament 1,4 milions de persones en risc de fam. 

Hem respost a aquesta emergència donant suport a 400.000 
persones amb accés a aliments i establint, junt amb altres 
organitzacions i a demanda dels agricultors, un sistema 
de vigilància dirigit per la comunitat que, mitjançant una 
app mòbil, permetés a persones voluntàries informar les 
autoritats locals de l'avanç de les llagostes per poder 
atacar-les. També hem promogut retransmissions de ràdio 
per comunicar, en diferents dialectes locals, missatges 
informatius i de prevenció sobre l'ús d'insecticides, danys 
i mesures de control. Les retransmissions han arribat a 
una població de més d'1 milió de persones. Aquest mateix 
mecanisme ha servit, posteriorment, per difondre informació 
sobre la COVID-19 en les comunitats. 
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La Janeth Pareja i l'Angélica Ortiz enmig de la llera 
seca del rierol Aguas Blancas. Per defensar aquest 
rierol, que era la seva principal font de vida, davant 
d'una companyia minera que hi abocava residus 
contaminants, van rebre amenaces de mort

Construïm un futur 
amb_igualtat de  
gènere
En un món en què els feminicidis i les agressions sexuals 
no paren, i fins i tot augmenten en condicions com les 
propiciades per la pandèmia, la nostra aposta continua sent 
clara: la prevenció i l'eliminació de les violències masclistes 
són urgents i més necessàries que mai. A més, donem suport 
a organitzacions feministes i de dones per impulsar la seva 
participació política i el seu empoderament econòmic i social. 
A l'Amèrica Llatina, fa 30 anys que treballem defensant els 
drets de les dones en països com el Salvador, Hondures o 

Guatemala, igual que al Marroc. A Colòmbia, posem atenció 
en la difícil situació de les defensores ambientals, i a Espanya 
col·laborem amb organitzacions que han beneficiat més 
de 48.000 persones en projectes com Geoviolencia sexual, 
de Feminicidio.net, que ja ha documentat 187 agressions 
múltiples gràcies a la participació i la denúncia de centenars 
de persones. 
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Johanna López
Acompanyada per l'Associació de Dones Migrants i Diverses, una 
de les organitzacions espanyoles a què donem suport des d'Oxfam 
Intermón

QUAN VA COMENÇAR LA PANDÈMIA JA NO PODIA TREBALLAR, 
TENIA CURA D'UNA PERSONA GRAN I EL MEU MARIT ES VA 
POSAR MALALT. I A MÉS ESTAVA PROHIBIT SORTIR. VA SER 
MOLT DUR. SENSE SUPORT, NO HAURÍEM POGUT AFRONTAR LA 
SITUACIÓ

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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Colòmbia

Defensar les defensores 
A Colòmbia, defensar els drets humans i ambientals pot 
ser letal. Des de la signatura de l'acord de pau, més de 
460 líders socials i comunitaris han estat assassinats per 
defensar la seva terra i els seus drets, entre ells 55 dones. 
Només el primer semestre del 2019, la mitjana d'assassinats 
de lideresses socials va ser d'un cada dues setmanes. La 
situació de les dones és particularment dramàtica, ja que 
a més pateixen altres tipus de violència, com la sexual. 
Sense protecció de l'estat, corren perill de mort. Al voltant 
del 70% de les dones a Colòmbia han patit alguna forma de 
violència, i només dues de cada deu denuncien aquests 
crims. Per exigir al Govern colombià mesures per prevenir 
i protegir-les de la violència, hem llançat la campanya 
Juntas somos Victoria, amb la qual hem aconseguit que les 
mateixes afectades participin en espais polítics clau, tant a 
Colòmbia com en l'àmbit internacional. Gràcies a una àmplia 
mobilització, s'ha aconseguit impulsar canvis normatius que 
assegurin més protecció per a les defensores de les zones 
rurals. Artistes com Juana Acosta, Adriana Ugarte, Bomba 
Stereo o Lola Vendetta han donat suport a la campanya per 
visibilitzar la problemàtica. 
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Espanya
Un subsidi extraordinari  
per a les treballadores  
de la llar i les cures
Des del 2016, donem suport a organitzacions de 
reconeguda trajectòria a Espanya que col·laboren amb 
alguns dels col·lectius més desfavorits. Moltes de 
les prop de 700.000 dones que treballen en tasques 
domèstiques o tenint cura d'altres, la majoria migrants, 
ho fan sense contracte o en condicions precàries. 
La seva situació de vulnerabilitat s'agreuja davant de 
qualsevol imprevist i, en aquest sentit, la COVID-19 ha 
estat demolidora: a més de quedar-se sense feina, 
moltes no han tingut dret a subsidi. Per aquest motiu, 
hem reivindicat com a mesura urgent que el Govern 
aprovés un subsidi extraordinari per a les treballadores 
que han perdut l'ocupació per l'esclat de la pandèmia. 
La bona notícia ha estat que s'ha aconseguit el subsidi, 
encara que ho considerem insuficient i continuarem 
donant suport a organitzacions locals per continuar 
reclamant els seus drets i polítiques públiques 
específiques, com fa més de dos anys que fem. 
Iniciatives com la impulsada per l'organització Malen 
Etxea, que connecta persones jubilades amb cuidadores 
en condicions justes per a totes dues, són un exemple 
que hi ha una altra manera d'organitzar l'ocupació i les 
cures. Hi creiem.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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COMERÇ JUST  
25 ANYS APOSTANT PER LA DIGNITAT  
DE LES PERSONES 
Fa 25 anys vam començar a treballar en comerç just, comprant a 
grups de petits productors i productores als quals asseguràvem un 
preu adequat, feina digna i condicions laborals lliures d'explotació 
i violència. Aquest any hem augmentat un 5% la compra de 
productes en 41 països (al mapa, els més representatius per 
volum), la qual cosa ha permès que més de 38.000 persones 
s'hagin pogut beneficiar, amb una ocupació digna, de la venda 
de productes a les nostres botigues i en supermercats. El 77% 
dels productors i productores de comerç just tenen accés a feina 
estable (davant del 23% d'ocupació temporal) i el 86% tenen 
polítiques d'igualtat. Continuarem apostant per això. I per un 
consum sostenible i respectuós amb el medi ambient.

A l'Argentina
Des de fa dos anys, tenim una representació 
d'Oxfam Intermón a l'Argentina, on ja comptem 
amb una base social de 40.000 persones (3.600 
de les quals ens donen suport econòmicament). 
En aquest país estem contribuint, per mitjà 
d'organitzacions locals, igual que fem a tot el 
món, a donar accés a aigua potable a comunitats 
camperoles de l'interior del país i a donar suport a 
iniciatives d'economia social i feminista.
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Si vols conèixer en detall el que fem a cada país,  
pots descarregar-te la llista de programes a la nostra web

MÉS DE 

90
PAÏSOS

MÉS DE 4 milions DE  
PERSONES PARTICIPEN EN  
600 INICIATIVES  

D' OXFAM
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OXFAM
TREBALLA AMB 3.837 

ORGANITZACIONS SÒCIES6% MÉS QUE L'ANY ANTERIOR
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Comerç just d’Oxfam Intermón

Treballar com a confederació multiplica la nostra força, abast i eficàcia. Sumem esforços i això ens 
permet millorar la vida de milions de persones en més de 90 països a l'Àfrica, l'Orient Mitjà, l'Amèrica 
Llatina, l'Àsia i també en alguns llocs d'Europa. Com a Oxfam Intermón assumim la responsabilitat de 
gestionar íntegrament el treball en 12 països (Burkina Faso, el Txad, el Marroc, Mauritània, la República 
Centreafricana, Bolívia, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, el Paraguai, la República Dominicana i 
Colòmbia). La nostra força prové de les persones a qui ens devem.

19,4 milions
DE PERSONES HAN MILLORAT 
LA SEVA VIDA GRÀCIES A 

OXFAM

50%
DONES

Amèrica Llatina i Carib 
450.000 persones 56% dones

Magrib i Pròxim Orient 5,2 
milions 50% dones

Àfrica de l'oest  
2,4 milions 47% dones

Àfrica Austral 
2,7 milions 49% dones

Àfrica de l'est  
4,6 milions 52% dones

Àsia  
3,6 milions 52% dones

Oceania 
150.000 persones 49% dones

Amèrica del Nord, Europa i altres  
150.000 persones 51% dones
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LES NOSTRES FINANCES
Aquest ha estat un any difícil. Hem tancat amb un dèficit de 
3,1 milions d'euros que hem pogut absorbir amb una part 
de les reserves, constituïdes de forma previsora en anys 
anteriors. El gruix d'aquest resultat negatiu (1,8 milions 
d'euros) s'explica per les diferències en el tipus de canvi en 
el moment de tancament de l'exercici1. La resta del dèficit 
(1,3 milions d'euros) es deu al fet que la captació de fons 
no ha anat en línia amb el que estava previst, cosa que hem 
compensat ajustant al màxim la despesa, però sense deixar de 
dur a terme la nostra tasca contra la desigualtat i la pobresa 
al món. Entre els estalvis destaca la reducció de les despeses 
d'administració, un 2% respecte a l'exercici 2018-2019. 

Tot i el balanç negatiu de l'exercici, continuem tenint la 
confiança de milers de persones i entitats, públiques i privades, 
en la nostra organització i en com gestionem els recursos per 
aconseguir el major impacte en la vida de milers de persones.  

Gràcies a això, i en resposta al nostre compromís amb els 
qui ens donen suport, hem destinat gairebé el 88% de la 
despesa a la nostra missió final. Hem invertit al voltant 
de 84 milions d'euros en programes de cooperació i acció 
humanitària, gairebé 10,5 milions d'euros més que l'any 
anterior. Així mateix, hem mantingut les nostres campanyes 
de sensibilització i hem continuat comprant productes de 
comerç just a famílies productores de països de l'Amèrica 
Llatina, l'Àsia i l'Àfrica. 

1 A final de març, la crisi sanitària va provocar una forta caiguda dels mercats 
financers internacionals i va afectar a la baixa la cotització de les divises 
en què tenim una part important de la nostra activitat. Això ha generat una 
despesa teòrica, no efectiva, que hem de comptabilitzar per complir amb la 
legislació vigent.
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33%
67%

Públics 
Privats 

12,2%
87,8%

Programes d'actuació
Administració i 
captació de fons

Ingressos Despeses

PROGRAMES D’ACTUACIÓ 99.299.883 €
Cooperació internacional 84.107.859 €

• Desenvolupament 54.926.143 €
• Humanitària 29.181.716 €

Campanyes de sensibilització 8.116.632 €
Comerç just 6.917.747 €
Botigues segona oportunitat 157.647 €

ADMINISTRACIÓ I CAPTACIÓ  
DE FONS

13.797.740 €

Administració 3.881.583 €
Captació de fons 9.916.157 €

TOTAL despeses 113.097.623 €

RESULTAT -3.127.768 €

INGRESSOS PRIVATS 73.307.189 €
Socis, donants particulars i institucions 31.267.145 €

Emergències  1.026.249 €
Herències i llegats 852.017 €
Comerç just i segona oportunitat 7.034.943 €
Oxfams 24.461.830 €
Altres ingressos 8.665.006 €

INGRESSOS PÚBLICS 32.662.666 €
Govern espanyol 2.190.844 €
Unió Europea i ECHO 20.416.448 €
Administracions autonòmiques i locals 3.106.115 €
Organismes multilaterals 10.930.664 €
Altres 18.595 €

TOTAL INGRESSOS 109.969.855 €
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Despesa per causes i continents

19%

30%

20%

30%

Salvar vides
Aliments i traball digne

Reduir la desigualtat
Drets de les dones

Marc Pintor
Director de Finances d'Oxfam Intermón

AQUEST EXERCICI HEM ESTUDIAT RIGOROSAMENT 
QUALSEVOL POSSIBILITAT D'ESTALVI. GASTAR EL QUE 
ÉS ESTRICTAMENT NECESSARI I ASSEGURAR EL MÀXIM 
RENDIMENT PER MANTENIR LA NOSTRA ACTIVITAT CONTRA 
LA POBRESA I LA DESIGUALTAT

Nota: L'aportació a Europa es correspon amb la tasca 
d'incidència contra les desigualtats econòmiques i 
socials a Espanya, el suport a organitzacions del nostre 
país que treballen en la defensa dels drets de les dones 

i de les persones migrants, així com el programa de 
persones refugiades que duem a terme a Grècia amb 
organitzacions locals.
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COFINANÇADORS PÚBLICS

Administracions autonòmiques i locals 

GOVERN ESPANYOL: 

UNIÓ EUROPEA:              

ORGANISMES MULTILATERALS:

MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES DU DANEMARK
Danida

BUDDHIST GLOBAL RELIEF A NJ · TOTAL FUNDACIÓ BILL I MELINDA GATES · OPEN SOCIETY FOUNDATIONS · RED NOSE FUND DAY 
COMIC RELIEF · THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT FOUNDATION · VIBRANT VILLAGES FOUNDATION · MARGARET A. CARGILL 
FOUNDATION · FORD FOUNDATION · NATURA BISSÉ INTERNATIONAL · GOVERN FEDERAL D'ALEMANYA · CDCS · HEMPEL FOUNDATION 
· LATIN AMERICAN CHILDREN'S TRUST · THE ONE FOUNDATION · START FUND · ENTWICKLUNGSHILFEKLUB - KLUB·DEPARTMENT 
FOR INTERNATIONAL DEVELO · AGÈNCIA SUÏSSA PER AL DESENVOLUPAMENT · DANISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY 
· MINISTERI D'AFERS EXTERIORS (MOFA) · OPERATION DAGSVAERK · IRISH AID · FONDAZIONE GIUSEPPE I PERICLE LAVAZZA ON · 
GLOBAL AFFAIRS CANADA (GAC) · FÉDÉRATION DES ONG DE COOPÉRATION · MAEC: MINISTERI D'AFERS EXTERIORS · GOVERN DE 
CANTÀBRIA · AJUNTAMENT DE PETRÉS · FUNDACIÓ COTEC.

MÉS DE 30 COFINANÇADORS PÚBLICS

PROGRAMME FOR SOCIAL COHESION
 IN LATIN AMERICA
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ESVolem donar les més sinceres gràcies a totes les institucions, donants públics i entitats privades que 
compartiu els nostres valors i doneu suport a la nostra tasca. La vostra col·laboració és imprescindible 
per continuar construint un futur sense pobresa. Gràcies per confiar en la nostra organització.

EMPRESES COL·LABORADORS

FGC · TMB · REGALO ORIGINAL GLOBAL · MARVÀ 2. HOLDINGS · T. 500 PURATOS · PERE SANFELIU PASTISSER · AIGÜES DE 
VIC · AROFISH · AROPESCA · ASEPEYO · SERESCO · COTTET IMCOT · FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO · INGRAM MICRO · IRON 
MOUNTAIN ESPAÑA · FUNDACIÓN ANTONI SERRA · CROMATIKA COMUNICACIÓN · KRITER SOFTWARE S.L. · KAVE HOME · FUNDACIÓ 
BANCÀRIA LA CAIXA · PRICEWATERHOUSECOOPERS · RCI BANQUE · NOVARTIS FARMACEUTICA · ESTEBAN ESPUÑA · NETQUEST DE 
INVESTIGACIÓN · PULSO INFORMÁTICA · ERCROS · VANDERLANDE INDUSTRIES · FUNDACIÓN TRIODOS BANK · GRANT THORNTON · 
ASPACE · MERLIN PROPERTIES SOCIMI · SODEXO ESPAÑA · CENTESIS · LABORATORIOS HIPRA · CASA BATLLÓ · CLIDOM ENERGY · 
MIRA GRUP 03 · REYDE · FR MEYER' S SOHN · L. OLIVA TORRES · GRIFERÍA SANITARIA ROVIRA · DAS INTERNACIONAL · BODEGAS 
MAURO · TABACALERA · SCHWEPPES SUNTORY ESPAÑA · BRAINTRUST CS · BROWN FORMAN SPAIN · VERTI · LOGINSER · ARTENEA 
3D · CORREOS EXPRESS · COMAIGUA. 
Altres col·laboradors: CANAL DE ISABEL II.

EMPRESES COL·LABORADORES, 
FUNDACIONS I ENTITATS PRIVADES1.410 
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OxfamIntermon

info@OxfamIntermon.org

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