Molt
recorregut
molt
per recórrer
MemÒria 2017-18

CONSTRUÏM UN FUTUR

SENSE POBRESA

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN

1

SUMARI
03
04
12
22
24
30

CARTA DEL DIRECTOR
QUI SOM?
QUÈ HEM FET?
ON TREBALLEM?
COM GESTIONEM?
GRÀCIES

OXFAM INTERMÓN
Gran Via de les Corts Catalanes, 641
08010 Barcelona
www.OxfamIntermon.org
900 22 33 00
Edició i coordinació: Helena Talón i María SánchezContador
Edició gràfica: Rosana Poza
Disseny i maquetació: Newline Gráfica Creativa
Redacció: Belén de la Banda, María Sánchez-Contador,
Judit Saavedra, Maria José Agejas, Eva Moure, Jessica
Romero, Marc Pintor, Laura Hurtado.
Impremta: Espai Gràfic S.L.
Volem agrair la col·laboració de totes les persones que
des dels països on treballem han aportat informació per
escriure aquesta memòria.

Mercedes Prieto i Lucio Dábalos, al costat del
seu fill Rober, a la seva finca de Cuero Fresco
(Paraguai), han aconseguit progressar en el
conreu de les seves terres, i la venda dels
seus productes ajuda l’economia familiar. El
Paraguai és el país amb la desigualtat d’accés
a la terra més gran del planeta: el 2,6%
del total de propietaris tenen el 85,5% del
territori. A través de l’Organización Campesina
Regional de Concepción defensem els seus
drets i donem suport a les seves iniciatives.
© Andrea Ruffini / Oxfam Intermón

MOLT RECORREGUT,
MOLT PER RECÓRRER
Cada any, el moment de retre comptes és una fita en el camí.
Ens apropem, amb informació transparent i actualitzada, a
totes les persones que fan possible el nostre treball per un
món sense pobresa. Amb dades contrastables, valorem la
història d’un any ple de rostres, de persones valuoses que,
amb la seva energia i el seu compromís, a molts llocs del
món, comparteixen el nostre camí. I podem dedicar temps a
trobar-nos personalment amb les nostres col·laboradores
i col·laboradors, i a escoltar les seves preguntes i
suggeriments. Un moment valuós que ens ajuda a millorar.
I això és especialment necessari quan s’ha conegut
públicament una situació intolerable que va passar anys
enrere en un dels equips d’Oxfam Regne Unit a Haití. Un
cas que lamentem, que ens fa mal, i que ens ha impulsat
a redoblar els esforços per garantir un entorn segur
d’actuació per a totes les persones amb les quals treballem.
I concentrar-nos en el nostre objectiu de construir un futur
sense pobresa, que en cap moment hem abandonat.
Sentim intensament la satisfacció de recórrer alguns
dels valuosos assoliments aquest any. Un dels més
importants és salvar vides al Iemen, on hem atès gairebé
3 milions de persones víctimes de la guerra, i pressionar
internacionalment perquè aquella guerra s’acabi. O donar
suport amb tecnologia a 1.200 productores de la zona del
Sahel periòdicament afectada per les sequeres: això ha
permès una gestió eficient dels magatzems de cereals i
que milers de persones puguin accedir als aliments que
necessiten en períodes d’escassetat.

País Basc. I a la República Dominicana, hem contribuït a la
iniciativa per incrementar l’1% del pressupost en habitatge
perquè arribi a la cambra legislativa. Un pas per garantir
una vida més digna a les poblacions més pobres, les més
vulnerables davant de ciclons i huracans recurrents.
Grans i petites fites que ens convencen que construir un
futur sense pobresa és un camí imprescindible, i en el qual
cada any avancem, perquè encara ens queda molt camí per
recórrer. Amb tantes persones com ens donen suport, és un
camí possible i il·lusionant.

José María Vera

Director general
d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

Al nostre país, en l’àmbit dels drets de les dones, hem
col·laborat activament perquè més de 8 mil empleades
domèstiques millorin les seves condicions laborals al

FOTO DE PORTADA:
Maimouna (nom simulat per seguretat)
transporta el seu bidó d’aigua al camp de
desplaçats de Muna Garage, on Oxfam ha donat
accés a aigua potable i sanejament als que
fugen del conflicte amb Boko Haram. Des de
2014, des d’Oxfam Intermón hem proporcionat
ajuda a més de 600.000 persones afectades
en la crisi del Llac Txad, tant a persones
desplaçades (com a la foto) com a les de
comunitats que els acullen.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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QUI SOM?
Som persones compromeses, cooperants, productores de cafè, expertes en política, activistes, donants, voluntàries, marxadors,
defensores dels drets de les dones, enginyeres hídriques i molt més.

VALORS

Som persones que no tolerem la pobresa. Volem viure en un món on totes les persones tinguem oportunitats i puguem gaudir dels
nostres drets. Per això des d’Oxfam Intermón treballem cada dia per reduir les desigualtats socials i econòmiques que perpetuen
la pobresa.

La integritat és al cor del nostre treball i és part de la nostra cultura com a organització. Integritat significa que les nostres
conductes i comportaments posen els valors al centre, seguint els procediments establerts i creant entorns de treball segurs.
Apliquem en el nostre dia a dia els mateixos valors que volem veure en les persones amb qui treballem i en les quals pretenem
influir.

Per fer-ho realitat treballem braç a braç amb les persones i comunitats que viuen en la injustícia de la pobresa perquè
aconsegueixin superar-la, i alcem les seves veus per fer que arribin als líders mundials. Fem anàlisis i informes per mostrar què
funciona i què cal canviar. D’aquesta manera treballem en aliances, amb organitzacions sòcies per generar més influència i
canvis sostenibles.

APODERAMENT

TRANSPARÈNCIA

INCLUSIÓ

Totes les persones han de sentir que
poden aconseguir canvis, tant el
nostre personal i els que ens donen
suport com les persones que viuen
en la pobresa.

Assumim la responsabilitat dels
nostres actes i ens comprometem
a retre comptes. També treballem
perquè altres institucions, persones
i organitzacions actuïn de manera
transparent.

Reconeixem la diversitat i treballem
per la igualtat d’oportunitats. Creiem
que totes les persones tenen alguna
cosa a aportar, independentment de
les diferències.

Formem part de la confederació Oxfam des de 1997. Actualment està constituïda per un total de 19 organitzacions, amb les
quals compartim els mateixos principis ètics i valors, així com un pla estratègic d’actuació, “La força de les persones contra la
pobresa”, per assolir un impacte més gran al món.
Juntes treballem en més de 90 països i som líders a nivell mundial en el subministrament d’aigua i sanejament en situacions
d’emergència.
A la regió de Guéra (Txad) pateixen
inseguretat alimentària agreujada per les
crisis climàtiques dels últims anys. Donem
suport a la població, i especialment a les
dones més vulnerables, perquè puguin
afrontar la situació i millorar les seves
vides en el futur.
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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L’ORGANITZACIÓ
Som una fundació privada, independent i sense ànim de
lucre regida per un Patronat. La nostra seu social és a
Barcelona i també comptem amb oficines a Bilbao, Madrid,
Sevilla i València. A més, des dels equips d’acció ciutadana
de 42 poblacions d’Espanya, les 33 botigues de comerç just i
les 8 de segona oportunitat, ens apropem a la ciutadania per
canalitzar la seva solidaritat amb propostes de mobilització,
sensibilització i educació.
Des d’Oxfam Intermón hem assumit, dins de la confederació
internacional Oxfam, la responsabilitat legal, contractual,
financera i de seguretat a 13 països: Burkina Faso, el Txad,
el Marroc, Mauritània, la República Centreafricana, Bolívia,
Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua, el Paraguai, la
República Dominicana i Colòmbia. A més, contribuïm als
plans estratègics de la confederació.

l’EQUIP

TRANS4MERS
L’equip de voluntariat o Trans4mers, com en diem a la casa,
ja que són persones transformadores del seu entorn i la seva
comunitat, desenvolupen múltiples activitats amb les quals
contribueixen a avançar en la nostra missió amb compromís:
gestionen les botigues de comerç just o les de Segona
Oportunitat, participen en els equips d’acció ciutadana repartits
pel territori o en els diferents departaments a les oficines
(recursos humans, comunicació, educació, etc.). Representen el
58% de l’equip d’Oxfam Intermón i el 79% són dones; de mitjana,
col·laboren 4,5 anys amb Oxfam Intermón.
A més, comptem amb l’inestimable suport de 475 persones per
a l’organització del Trailwalker i altres esdeveniments, així com
el de 124 persones més, que contribueixen amb traduccions.

PERSONAL EN PLANTILLA

Formem l’equip d’Oxfam Intermón un total de 2.935 persones.
D’aquestes, 1.705 són voluntàries de manera estable,
i 1.230, contractades per fer el treball. Compartim uns
mateixos valors i ens mou un objectiu comú: construir un
futur sense pobresa.

L’equip contractat d’Oxfam Intermón el formem 1.230
persones (46% dones). Un 60% treballa als diferents països
on actuem directament, un 33% treballa a la seu central o
a les oficines territorials a Espanya i un 7% són persones
expatriades. Prioritzem la contractació de personal local
als països on treballem, amb algunes excepcions: quan no
hi ha el perfil tècnic necessari al país o quan, per raons de
seguretat, és més prudent que un estranger ocupi el lloc.

Equip Oxfam Intermón

personal contractat a:

JOSEFINA ARISTA. Voluntària del
departament de comunicació

ANA BOFILL. Tècnica de Relacions Laborals
Internacionals

COL·LABORO EN AQUESTA
ORGANITZACIÓ PERQUÈ CONSIDERO
NECESSARI CONSCIENCIAR DE LA
REALITAT QUE ES VIU EN ALTRES
LLOCS. L’ASSISTÈNCIA, L’AJUDA
HUMANITÀRIA I LA LLUITA PELS
DRETS HUMANS ÉS UNA COSA QUE
TOTS NECESSITEM.

TREBALLAR A OXFAM INTERMÓN
ÉS I HA DE SER SINÒNIM DE RIGOR,
RESPONSABILITAT I TRANSPARÈNCIA.
INTENTO TENIR SEMPRE PRESENT
QUE TREBALLEM NO SOLAMENT PER
ALS BENEFICIARIS DELS NOSTRES
PROGRAMES, SINÓ PER A TOTES
AQUELLES PERSONES O ENTITATS
QUE CONFIEN EN NOSALTRES
PERQUÈ FEM EL MILLOR ÚS DE LES
SEVES DONACIONS.

VOLS SABER-NE MÉS?

Baixa’t en el nostre web la “Memòria del voluntariat 2017-18 Trans4mant el teu temps, trans4maràs milers de vides”
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EL PATRONAT

EL CONSELL DE DIRECCIÓ

El Patronat està format per 12 professionals independents vinculats al món acadèmic, empresarial i de la solidaritat. Les
persones membres del nostre Patronat ho són a títol personal i de manera totalment voluntària, motivats pel seu compromís
amb els objectius d’Oxfam Intermón. Es trien per a quatre anys, encara que poden ser reelegits i s’encarreguen de vetllar per
l’estratègia, la destinació i control dels recursos i la identitat de l’organització. El ple del Patronat es reuneix juntament amb la
Direcció General quatre cops a l’any, encara que es poden convocar reunions extraordinàries.

Les 8 persones que formen el Consell de Direcció són les responsables de dirigir l’organització, des de l’orientació en cadascun
dels seus departaments, la interrelació entre aquests i amb els altres afiliats de la confederació internacional Oxfam.
La passió per la justícia social els uneix. Des de la integritat, apliquen i difonen els valors d’Oxfam: apoderament, inclusió i
transparència.

IGNASI CARRERAS FISAS. PRESIDENT
Enginyer industrial (UPC), diplomat en Organització i Direcció d’Empreses (EAE) i amb diversos
postgraus. És professor del Departament de Direcció General i Estratègia i director dels
Programes d’Esade d’Executive Education. Va ser director d’Oxfam Intermón, on va treballar de
1988 a 2005. Col·labora amb diferents organismes internacionals, ONG i fundacions.

EM SENTO ORGULLÓS DE LA GENT AMB QUI TREBALLEM A TANTS PAÏSOS DEL
MÓN. ESPECIALMENT DE LES DONES QUE LLUITEN PELS DRETS DE LA POBLACIÓ,
ES REBEL·LEN CONTRA LA POBRESA I LA INJUSTÍCIA I, AMB EL SUPORT
D’ORGANITZACIONS COM OXFAM INTERMÓN, ACONSEGUEIXEN CANVIAR LA SITUACIÓ
I CONSTRUIR UN FUTUR MILLOR PER A LES SEVES FAMÍLIES I COMUNITATS.
GRACIELA AMO SERAN. VICEPRESIDENTA
Després d’una llarga carrera en màrqueting i comunicació a l’empresa privada, durant els últims
anys ha donat un fort impuls a la seva col·laboració voluntària amb organitzacions socials,
especialment en els àmbits de comunicació, captació de fons i relacions amb mitjans.

JAUME FLAQUER GARCÍA, S.J. SECRETARI
Especialista en diàleg interreligiós i gran coneixedor de l’Islam. Actualment és professor de la
Facultat de Catalunya i responsable de l’àrea teològica de Cristianisme i Justícia. Col·labora en
el centre Migra-Studium.

ANNA XICOY CRUELLS. TRESORERA
Té una àmplia experiència professional en el món de la direcció i la gestió econòmica i
estratègica, dins dels àmbits de les telecomunicacions, l’esport, l’auditoria i la cultura.
Actualment és responsable de la Direcció d’Operacions de Barcelona BSM.

VOCALS:
LILIANA ARROYO MOLINER, CONSUELO CRESPO BOFILL, ALMUDENA EGEA ZEROLO, SYLVIA KONIECKI, LLUÍS
MAGRIÑÁ VECIANA, LAURA RUIZ JIMÉNEZ, JOSEP SANTACREU BONJOCH I JUAN JOSÉ TOMILLO.
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CHEMA VERA - Director general, des de 2012
@Chema_Vera
Enginyer químic industrial, es va incorporar a Oxfam Intermón
el 1993 com a director de la seu de Madrid i posteriorment va
dirigir el Departament de Campanyes i Estudis. Entre 2006 i
2012, va treballar a la Secretaria General Iberoamericana fins
que va tornar a l’organització com a director general.

PILAR ORENES - Directora adjunta / Persones i Organització,
des de 2012
@pilarorenes
Llicenciada en Geografia i Història. Va començar a treballar
a Oxfam Intermón a finals de 1999 com a directora de la seu
de Madrid i zona centre, després de fer voluntariat en el
Comitè de Granada. Va ser directora d’Oxfam a Nicaragua i el
2012 va tornar a Espanya com a directora general adjunta i
responsable de la Direcció de Persones i Organització.

MARCELA OSPINA - Public Engagement, des de 2018
@MarcelaOspinaL
Llicenciada en Periodisme i Màster en Ciència Política, ha
treballat com a periodista i en comunicació en organitzacions
socials i culturals a Espanya, França i Colòmbia. El 2006 va
entrar a Oxfam Intermón, el 2016 va ser nomenada directora
del Departament de Comunicació i el 2018, directora de Public
Engagement.

XAVIER PALAU - Cooperació Internacional, des de 2012
@xpxpalau
Llicenciat en Medicina i Cirurgia, ha desenvolupat tota la
seva vida professional en el sector de la cooperació a Oxfam
Intermón, on ha ocupat diferents càrrecs. Ha estat cooperant
a Nicaragua, director de la Regió de l’Amèrica Central, director
de la Unitat de Desenvolupament Temàtic i Metodològic i des
de 2012 és el director de Cooperació Internacional

ENRIQUE MARURI - Campanyes i Ciutadania, des de 2017
@enriquemraruri
Llicenciat en Finances i Relacions Internacionals i mestratge
en desenvolupament. Va ser director de Cooperació
Internacional del Ministeri de Relacions Exteriors de Colòmbia,
president de la Junta Directiva de l’AICD i va treballar per
al Banc Mundial, el PNUD, l’OCDE i l’OEA. Es va unir a Oxfam
Intermón el 2017 com a director de Campanyes i Ciutadania.

GISELA GENEBAT - Màrqueting i Desenvolupament
Comercial, des de 2017
@GiselaGenebat
Formació en Humanitats i en Direcció i Gestió d’Organitzacions
no Governamentals (ESADE). Es va incorporar el 2003 a Oxfam
Intermón com a responsable d’Aliances Estratègiques, després
de més de 15 anys d’experiència professional en màrqueting
i publicitat en el sector privat. Des de setembre de 2017,
lidera la captació de fons privats de la institució, així com les
activitats de comerç just.

LAURA HURTADO - Comunicació, des de 2018
@laurtado
Llicenciada en Periodisme i estudis en Relacions
Internacionals, ha treballat com a periodista durant més de 10
anys. El 2007 va entrar a treballar a Oxfam Intermón. Primer va
ser a Publicacions i després al Departament de Comunicació,
el qual dirigeix des de febrer de 2018.

MARC PINTOR - Finances, des de 2007
@estramarc
Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials i doctorat
en Economia Internacional i Desenvolupament Econòmic.
Col·labora amb diferents associacions de solidaritat, ecologia
i desenvolupament. Ha treballat per al sector privat com a
consultor, auditor i director financer. El 2007 es va incorporar a
Oxfam Intermón com a director financer.

MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN
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ELS QUE CONFIEN, DONEN SUPORT
I FAN POSSIBLE EL TREBALL

Gràcies a la implicació de milers de persones avancem en la construcció d’un món
sense pobresa.

María pastor,

Ona Carbonell,

Sòcia

Capitana de l’equip espanyol de natació
sincronitzada.

El meu pare, que és soci d’Oxfam Intermón
des de fa més de 14 anys, va participar en

He pogut veure com treballa Oxfam als

un viatge de col·laboradors a Bolívia i jo l’hi

centres d’acollida de persones migrants a

vaig acompanyar. Vaig poder comprovar

Sicília. Crec que Oxfam està fent una molt

com treballa l’organització amb projectes

bona tasca al costat de totes aquestes

en contra de la violència de gènere i de

persones, acompanyament emocional,

manteniment de sistemes agroforestals

mental, físic i legal. És bàsic seguir ajudant.

a l’Amazònia. Gràcies a això, a dia d’avui
també en soc sòcia i col·laboro amb tots els
projectes de l’organització.

Mercedes
Pagonabarraga,
Activista

Ser activista d’Oxfam Intermón m’aporta el
sentiment que la lluita per un món més just

234.073

260.000

SÒCIES I DONANTS

COMPREN COMERÇ JUST

PERSONES

PERSONES

és possible. Veure que hi ha més persones
que es preocupen per les injustícies socials
m’anima a seguir endavant. Cal crear un
pensament crític per tenir una ciutadania
responsable a través de la denúncia social,
sempre amb respecte.

Iker Tapia,
DEFENSEN LES NOSTRES CAUSES

71.865
ACTIVISTES

SIGNEN PER PRIMER COP

103.254
PERSONES
LES NOSTRES CAMPANYES

Trailwalker d’Euskadi

El Trailwalker només té una pega, i és que cal
esperar un any ben llarg per poder repetir!
El recomanaria sense dubtar-ho perquè la
causa s’ho mereix. A més, l’organització
seguia les nostres passes i estava pendent

455

EQUIPS PARTICIPEN

EN EL TRAILWALKER

de nosaltres en tot moment. Faré tot el que
pugui per ser en l’edició de 2019.
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QUÈ HEM FET?

març

Aigua Vital

AMB TU AVANCEM MES A MES

A Oxfam Intermón defensem el dret a l’aigua. El Dia Mundial de l’Aigua vam recordar que encara 3
de cada 10 persones no en tenen a casa seva. L’aigua és vida. L’aigua és futur.

Con tu colaboración hemos llevado a cabo todas estas acciones, que contribuyen a construir un futuro sin pobreza.
Te las mostramos mes a mes:

Abril

No A l’Escaqueig
Vam lliurar al Govern i al Parlament espanyol les signatures de 183.235 persones que
demanaven una Llei contra l’evasió i l’elusió fiscal.

QUÈ HEM FET? · AMB TU AVANCEM MES A MES

QUÈ HEM FET? · AMB TU AVANCEM MES A MES

2017

febrer

GUARDIANS DEL BOSC
Vam implementar sistemes agroforestals per a les famílies camperoles de
l’Amazònia del nord de Bolívia. Després d’anys de lluita, han aconseguit una
parcel·la. Ara en poden treure el màxim partit per ser autosuficients i viure
dignament.

maig

No els Rebaixis
Durant el mes del comerç just, vam denunciar les indignes
condicions laborals de milions de treballadors i treballadores
del tèxtil i vam presentar la nova col·lecció Veraluna amb una
desfilada.

gener

Plantem Cara A la Fam

2018

juny

Canviem Prioritats

Vam donar suport a les comunitats de Zimbàbue perquè puguin superar la
crisi alimentària després de cinc anys de greu sequera i trencar el cercle de la
pobresa.

Vam demanar al Govern de la República Dominicana que destini l’1% del PIB anual a reduir la manca
d’habitatge digne que pateix el 71% de la seva població. Vam recollir 10.000 signatures. Gràcies a aquestes
i la mobilització popular, es va aconseguir promoure que un grup de diputats i diputades presentés una
esmena al pressupost nacional.

juliol

Llac Txad
Vam alertar sobre la crisi humanitària a Nigèria, Níger i
el Txad, que va assolir el seu punt més crític: 11 milions
de persones afectades i 2,4 milions desplaçades pel
conflicte entre Boko Haram i els militars. Vam atendre
600.000 persones.

EM NEGO A

El Dia Mundial contra les Violències Masclistes, el
25N, vam aconseguir que més de 17.000 persones,
entre elles gairebé un centenar de personalitats
del món de l’esport, el periodisme i la cultura, se
sumessin a la proposta “Em nego a” continuar
suportant violències masclistes.

Desembre

Firmes Que Maten
La guerra al Iemen és la pitjor crisi humanitària
del 2017. Estem al costat de la població perquè
sobrevisqui al conflicte i sol·licitem al Govern, amb
el suport de 32.000 signatures, que aturi la venda
d’armes a l’Aràbia Saudita, fet agreujant.

agost

setembre

octubre

Vam donar suport a organitzacions de la societat
civil a Espanya, les nostres aliades, que treballen
amb dones víctimes de violència i persones
migrants. En aquest exercici, 63.709 persones s’han
beneficiat de manera directa d’aquesta activitat i
més de 100.000 de forma indirecta.

Vam denunciar el Govern espanyol davant la Comissió
Europea per incomplir la quota d’acollida de persones
refugiades. Vam aconseguir 15.000 signatures de
suport, entre elles la de Joan Manuel Serrat.

Vam preparar l’informe Els diners que no veus per evidenciar les greus conseqüències que els
paradisos fiscals provoquen a tot el món. Amb el suport de 50.000 signatures, vam demanar al Govern
espanyol una nova llei d’evasió fiscal. Amb això, vam contribuir a la creació d’una subcomissió de frau
i evasió fiscal al Parlament.

aliades

12

novembre

Bloquejats

ELS DINERS QUE NO VEUS

VOLS SABER-NE MÉS? Consulta: www.oxfamintermon.org/elsnostresexits
MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN
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Guatemala: inversió per reduir la
fam
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Durant aquest exercici hem efectuat un programa pilot a
Guatemala per al monitoratge de la inversió pública en
la reducció de la fam estacional i la desnutrició crònica.
Hi vam involucrar les autoritats municipals de la zona per
incrementar la inversió, i vam aconseguir que els alcaldes
de l’àrea metropolitana invertissin al voltant de 55 mil
euros per a la reducció del risc de desastres. Obtenir
aquest tipus d’inversió local concreta davant d’altres
inversions marca un canvi important de visió de futur.

QUÈ HEM FET? · ASSEGUREM ALIMENTS I TREBALL DIGNE

QUÈ HEM FET? · ASSEGUREM ALIMENTS I TREBALL DIGNE

SANOU DAO HADIARA. Presidenta de
l’agrupació de dones camperoles de
Burleika (Burkina Faso)

GRÀCIES AL PROJECTE, ARA
LA PRODUCCIÓ ÉS RENDIBLE
PER A NOSALTRES. ENS DONEN
FERTILITZANTS A CRÈDIT PER
PODER PRODUIR. A MÉS, HEM REBUT
FORMACIÓ I ENS RELACIONEM AL
MATEIX NIVELL QUE ELS HOMES.

ASSEGUREM ALIMENTS
I TREBALL DIGNE

No hi ha desastres “naturals”, els desastres són conseqüència
de la mala gestió dels riscos i de la vulnerabilitat. El problema
és recurrent, però té una solució que és estructural,
sistèmica, d’acció comuna i coordinada. Sabem que la fam i
els desastres que afecten els mitjans de vida de bilions de
persones són evitables i que depenen de la voluntat política
dels nostres governants. No és una fatalitat, necessita
creativitat, aliances, atenció i inversió real.
Per aconseguir-ho, posem el focus en tres grans àrees de
treball: agricultura i sistema alimentari, prevenció i gestió de
crisis alimentàries i el desafiament de normes socials rígides.
A més, a través del programa Empreses que Canvien Vides,
promovem la creació i el desenvolupament de petites i mitjanes
empreses sostenibles a Bolívia, el Paraguai i Burkina Faso
formades per més de 2 mil persones, a les quals dotem dels
recursos necessaris per emprendre un negoci amb èxit.

VOLS SABER-NE MÉS?

El comerç just també genera oportunitats de desenvolupament
per a moltes comunitats. En aquest exercici, hem fet compres
per 2,62 milions d’euros a 127 grups de productors de 47 països.
Durant el 2017-2018, més de 260 mil persones han comprat els
nostres productes de comerç just, un 15% més que en l’exercici
anterior. El 24,5% de les vendes de comerç just a Espanya el
2017 van ser de productes d’Oxfam Intermón.

COM A OXFAM

49%

2,2
MILIONS
PERSONES BENEFICIÀRIES

DONES

470 PROJECTES 1.119
ORGANITZACIONS SÒCIES

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN

535MIL

PERSONES BENEFICIÀRIES

Baixa’t en el nostre web l’informe temàtic 2017-18 “Caminando hacia el desarrollo resiliente”
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Sahel: 1.200 productors de cereals
gestionen els seus magatzems
gràcies a la tecnologia

50%
DONES

23

PROGRAMES
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

L’agricultura i el sector agroalimentari continuen sent
essencials per als mitjans de vida de més de 3 mil milions de
persones. El desenvolupament econòmic inclusiu d’aquests
sectors és clau per a la seguretat alimentària i nutricional, la
reducció de la pobresa i la desigualtat, així com la construcció
de resiliència.

Gràcies a les noves tecnologies i la connexió 3G (cada
vegada més disponible al Sahel), hem instal·lat un sistema
de gestió dels magatzems de cereals (sorgo, mill i blat
de moro) per a 1.200 grups de productors i productores a
Mali, Níger, Burkina Faso i el Txad. Amb això, hem millorat
el dia a dia de centenars de milers de persones que ara
poden tenir aliments en períodes d’escassetat, vendre els
seus cereals a millor preu i accedir a crèdits; així obtenen
els cereals més barats i sense necessitat de desplaçarse al mercat, que pot arribar a estar a 20 km d’on es
troben. Aquesta xarxa de magatzems ofereix més poder
als productors i productores en el mercat de cereals,
molt copat pel sector privat especulatiu. El president de
la cooperativa Vim Baoré, de Burkina Faso, ho expressa
de manera simple: “El nostre objectiu és que cada vegada
que una dona vingui a comprar el cereal al magatzem,
torni a casa amb un euro d’estalvi a la butxaca”.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

© Oxfam

GRÈCIA: TORNEM LA DIGNITAT A
PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS
Treballem amb persones refugiades, desplaçades o
migrants a Àsia, Àfrica, Amèrica i Europa. A Grècia,
treballem donant suport legal a les persones que
busquen asil a través de diferents organitzacions. Una
d’elles és Advocats Europeus a Lesbos, de la qual Oxfam
és el principal finançador i que ajuda persones de Síria,
l’Iraq, l’Afganistan o el Congo a navegar pel laberint
legal en què es troben quan arriben a aquella illa, sense
recursos ni força després d’experiències traumàtiques
i llargues travessies. Fruit de l’acció col·lectiva, hem
aconseguit el compromís del Govern grec de reubicar
més de 2.000 persones des de les illes gregues a la
península, i des de 2015, hem assistit 248.000 persones

CARIB: AFRONTEM ELS HURACANS IRMA I
MARÍA
Els huracans Irma i María van impactar en les costes de Cuba,
la República Dominicana i Haití el setembre de 2017. 200.000
persones van ser damnificades i van perdre cases, estris,
collites... En aquell moment vam respondre proporcionant aigua,
sanejament, higiene, materials de reconstrucció i suport a
l’agricultura als tres països. Vam lliurar vals per a kits d’higiene
i aliments a 1.280 famílies.
A més, després d’estudis i avaluacions, vam fer processos
d’incidència política per a la restitució per part dels Estats del
dret a l’habitatge de les poblacions afectades.

a Grècia, Itàlia i els Balcans.

PROPORCIONEM AIGUA
PER SALVAR VIDES

Som en camps de persones refugiades o desplaçades,
proveint d’aigua, sanejament i aliments. Donem suport
a les poblacions que a localitats del Txad, la República
Centreafricana o Uganda reben els que fugen. També alcem
la veu davant d’organismes internacionals, autoritats
locals i els governs nacionals per fer denúncies, com ara la
venda d’armes o l’existència d’endimoniats sistemes legals
concebuts per expulsar, i no per acollir.
Som allà quan la sequera, els huracans o terratrèmols ho
arrasen tot, però també abans que arribin els pròxims, perquè
la població millori la seva capacitat per resistir-los i per
recuperar-se després del seu pas.
Treballem, sempre que podem, amb les organitzacions i líders
locals, buscant la seva autonomia i el reforç de les seves
capacitats.

VOLS SABER-NE MÉS?

A Espanya, el 2017 va ser un any de mobilitzacions per exigir al
Govern que complís el seu compromís d’acollida de persones
refugiades. Ho vam reclamar juntament amb 376 organitzacions
més sota la plataforma “Veniu Ja” i també denunciant l’executiu
davant la UE pel seu incompliment, amb el suport de més de
15.000 signatures.

COM A OXFAM

17,3MILIONS
PERSONES BENEFICIÀRIES

487 PROJECTES

54%

DONES

837
ORGANITZACIONS SÒCIES

3,2MILIONS

56%
DONES

Baixa’t en el nostre web l’informe temàtic 2017-18 “Actuando a tiempo, ahora y para afrontar el futuro”
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La població del Iemen pateix la crisi humanitària més
gran del món. Oxfam ha donat suport a 2,8 milions
de persones, i el nostre treball d’aigua i sanejament
ha estat clau per combatre el brot de còlera que va
arribar a afectar un de cada 30 iemenites. També
hem repartit diners entre la població més vulnerable,
perquè els destinin a aliments o estris de primera
necessitat comprats als mercats, cosa que alhora
fomenta l’economia local.

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN
PERSONES BENEFICIÀRIES

LA TEMPORADA D’HURACANS
AFECTA CADA ANY MILIONS DE
PERSONES A L’AMÈRICA LLATINA I EL
CARIB, ON 3 DE CADA 10 PERSONES
VIUEN EN ZONES ALTAMENT
EXPOSADES A AMENACES NATURALS.
I, NO ÉS UNA QÜESTIÓ DE SORT, ÉS
DE DESIGUALTAT: EL 90% DE LES
PERSONES AFECTADES PER UN
DESASTRE SÓN DELS ESTRATS MÉS
EMPOBRITS.

IEMEN: DONEM SUPORT A 2,8 MILIONS
DE PERSONES PERQUÈ SOBREVISQUIN
AL CONFLICTE, I FEM ELS POSSIBLES
PERQUÈ S’ACABI

20

PROGRAMES

© Ahmed Al-Fadeel / Oxfam

L’acció humanitària salva vides. Els desastres anomenats
d’origen “natural” i els conflictes són la causa de la majoria
de les crisis humanitàries. Aquestes crisis es tradueixen
en el patiment de milions de persones que sovint es veuen
obligades a deixar casa seva.

QUÈ HEM FET? · PROPORCIONEM AIGUA PER SALVAR VIDES

QUÈ HEM FET? · PROPORCIONEM AIGUA PER SALVAR VIDES

CARLOS ARENAS. Responsable d’Acció
Humanitària a Oxfam a la República
Dominicana

El treball en el terreny ha legitimat la nostra veu
a l’hora de demanar al nostre país que el Govern
no permeti la venda d’armes espanyoles a l’Aràbia
Saudita, pel risc que acabin sent usades contra
la població civil al Iemen. “Els nostres nens estan
espantats. Estan malalts i no dormen mai. Ferits
a causa de les bombes, els hem portat aquí.” El
testimoni de la Zara, que va fugir del setge a la ciutat
portuària de Hodeida, ha estat part de la nostra
campanya de pressió al govern. La Zara (a la foto)
es refugia en un camp en el qual Oxfam ha construït
latrines i pous d’aigua.

MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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DEFENSEM ELS DRETS DE
LES DONES

Posar fi a la desigualtat de gènere és fonamental si volem
construir un món sense pobresa. Per aquest motiu, des de fa
més de 30 anys treballem al costat d’organitzacions locals
i feministes perquè les dones puguin exercir els seus drets
i viure lliures de tota mena de violència. Lluitar contra la
violència masclista és el principal focus del nostre treball.
En l’àmbit internacional, seguim impulsant la campanya Prou!,
amb l’objectiu de visibilitzar i denunciar la violència masclista
a l’Amèrica Llatina i el Magrib. Amb l’informe Trencant motlles,
vam fer una anàlisi dels imaginaris i normes socials que
reprodueixen les violències masclistes entre la població
jove de 8 països de l’Amèrica Llatina i el Carib. L’informe està
servint a més de 89 organitzacions sòcies a orientar el seu
treball de campanyes. En un any d’explosió reivindicativa
(#MeToo, Vaga feminista 8 de març), a Espanya condemnem
qualsevol tipus de violència i discriminació contra les dones
amb la campanya #EmNegoA, a la qual es van sumar més de
17.000 persones, entre elles més de 40 personalitats del món
de la cultura.

VOLS SABER-NE MÉS?

També donem suport a les dones perquè puguin accedir a
un treball decent i a salaris justos i equitatius, a més de
promoure la seva participació política per influir en lleis i
pràctiques culturals que les converteixen en ciutadanes de
segona.

COM A OXFAM

750MIL

A l’Amèrica Llatina, 6 de cada 10 joves de 15 a 19 anys
consideren que la gelosia és una demostració d’amor.
Creences com aquesta perpetuen el masclisme en una
regió que compta amb 14 dels 25 països del món amb
un nombre més elevat de feminicidis. Per aquest motiu,
a països com Bolívia treballem amb gairebé 300 joves
activistes perquè facin campanyes que arribin a altres
joves, sumant youtubers que multipliquin l’abast dels
missatges per prevenir la violència contra les dones.
Cada cop són més els i les joves que condemnen
aquest tipus de comportaments i d’aquesta manera
estan canviant les coses a llarg termini.

66%

PERSONES BENEFICIÀRIES

235 PROJECTES

DONES

644
ORGANITZACIONS LOCALS

CONTRIBUCIÓ OXFAM INTERMÓN

65MIL

PERSONES BENEFICIÀRIES

Baixa’t en el nostre web l’informe temàtic 2017-18 “Denunciando todo tipo de discriminación”
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A BOLÍVIA HI HA MÉS DENÚNCIES A
LA POLICIA PER VIOLÈNCIA CONTRA
LES DONES QUE PER ACCIDENTS DE
TRÀNSIT. ÉS IMPRESCINDIBLE UNA
INVERSIÓ DE RECURSOS MÉS GRAN,
TANT PER PREVENIR LA VIOLÈNCIA
COM PER ASSEGURAR QUE LES
DONES OPTIN A TREBALLS DIGNES.
SI LES DONES PARTICIPEM EN LES
DECISIONS POLÍTIQUES, AQUESTES
QÜESTIONS PODRAN COMENÇAR A
CANVIAR.
BOLÍVIA: ACTUEM CONTRA LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES

75%
DONES

13

PROGRAMES
(c) Antonio Yamil / Oxfam

Una gran part de les persones que viuen en situació de
pobresa són dones i nenes. Tot i que constitueixen el 50% de
la població mundial, tenen menys accés a tota mena de drets
(educació, treball, terra o participació política) i, pel simple fet
de ser dones, pateixen discriminació i violència.

LOURDES MONTERO. Coordinadora del
programa Justícia de gènere a Bolívia
QUÈ HEM FET? · DEFENSEM ELS DRETS DE LES DONES

“Un exèrcit de dones sense drets”. Així descriuen les
responsables de l’organització Malen Etxea la situació
de milers de dones que treballen com a treballadores
de la llar a Espanya, sense drets laborals, 24 hores, 365
dies a l’any. Malen Etxea, organització a la qual donem
suport, va aconseguir aquest any el que semblava
impossible: millorar les condicions laborals de més de
8.000 dones treballadores de la llar a Guipúscoa. La
decisió del Govern Basc d’exigir un curs de 200 hores per
obtenir el títol d’auxiliar d’atenció domiciliària destruïa les
possibilitats laborals de milers de dones que no disposen
de temps lliure i que, per tant, quedaven fora de la
professionalització del sector. Malen Etxea va interposar
més de 900 al·legacions en temps rècord i el Govern va fer
marxa enrere, reconeixent de facto la professionalització
de 8.500 dones que ja estan treballant en atenció
sociosanitària a domicili. Aquest reconeixement també
els permetrà treballar en serveis d’atenció sanitària o
ajuntaments.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

QUÈ HEM FET? · DEFENSEM ELS DRETS DE LES DONES

GUIPÚSCOA: MÉS DE 8.000 EMPLEADES
DOMÈSTIQUES MILLOREN ELS SEUS DRETS
LABORALS

També a Bolívia, 850 dones bolivianes han aconseguit
que diversos governs municipals escoltin les seves
demandes i les dotin de pressupost. Gràcies a una
formació política, aquestes dones, moltes d’elles
regidores i representants d’organitzacions feministes,
han estat capaces d’impulsar 40 propostes per millorar
les oportunitats de les dones. Fins a la data, el 15%
d’aquestes propostes ja compten amb pressupost
compromès per convertir-se en realitat. Aquests
pressupostos tenen el potencial de canviar la vida
de milers de dones, ja que les decisions sobre on
s’inverteixen els diners són claus per promoure la
igualtat de gènere i aconseguir canvis a llarg termini.
MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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Hem influït, juntament amb altres actors socials, en la
consecució de l’augment del 8% del salari mínim el
2017 i el compromís entre Govern i agents socials perquè
aquest arribi als 1.000 € bruts en 12 pagues el 2020.

LARA CONTRERAS. Responsable
d’Incidència i Relacions Institucionals
d’Oxfam Intermón

AQUESTS DIES, EN QUÈ ES LIMITEN
ELS ESPAIS DE LA SOCIETAT CIVIL,
HEM DE TREBALLAR MÉS QUE MAI
AMB ALTRES AGENTS SOCIALS PER
CONSTRUIR CIUTADANIA ACTIVA QUE
ENS PERMETI ASSOLIR EL NOSTRE
OBJECTIU DE CANVI: POSAR FI A LA
DESIGUALTAT EXTREMA.

QUÈ HEM FET? · REDUÏM LA DESIGUALTAT

Al gener vam publicar l’informe Premiar la feina, no
la riquesa amb recomanacions al Govern per millorar
els salaris de la ciutadania. Vam conèixer diferents
testimonis, entre ells la Dolores (48 anys), que treballava
com a vigilant de seguretat a través d’una empresa
subcontractada que encadenava contractes públics de
diverses administracions abaratint els salaris dels seus
empleats. La Dolores (a la foto) és cap de casa, té dos
fills i un sou, que va estar sis mesos sense cobrar, que la
manté dins de la pobresa laboral. El seu cas és el resultat
de la combinació de la Llei de subcontractació pública i
els canvis produïts en l’Estatut dels treballadors després
de la reforma laboral de 2012.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

QUÈ HEM FET? · REDUÏM LA DESIGUALTAT

Espanya: augment del 8% del salari
mínim el 2017

REDUÏM LA DESIGUALTAT
Des d’Oxfam Intermón considerem fonamental treballar per
reduir les desigualtats, apostant per redistribuir el poder i la
riquesa com a vies per a la disminució sostinguda de la pobresa.
Per això, hem d’afrontar un conjunt de creences preestablertes
sobre la desigualtat, sobre la seva irreversibilitat, naturalitat
i sobre els seus suposats efectes inevitablement positius. No
obstant això, a Oxfam pensem que la desigualtat extrema és
perniciosa, evitable i fruit de decisions polítiques que volem
revertir.
En aquest àmbit, treballem a 13 països tant d’Àfrica com
d’Amèrica Llatina. A la República Dominicana es va aconseguir
promoure una esmena per a l’increment de fins a l’1% de la
despesa pública en habitatge. El Salvador es va convertir en
el primer país del món a prohibir la mineria metàl·lica a cel
obert, subterrània i artesanal, resultat de deu anys de treball
de diferents organitzacions, entre les quals Oxfam ha tingut un
paper clau.

Seguim advocant per sistemes fiscals justos, transparents,
equitatius i lliures de paradisos fiscals: a Europa, hem
aconseguit influir en la nova Llista negra de paradisos
fiscals de la UE. Per aquesta contribució i la nostra tasca de
denúncia, Oxfam va ser triada pels seguidors d’Euronews la
institució europea de l’any. A Espanya, deu municipis, una
Diputació i tres comunitats autònomes s’han sumat a la
iniciativa de Territoris lliures de paradisos fiscals.

50%

COM A OXFAM

2,2MILIONS
PERSONES BENEFICIÀRIES

República Dominicana:
Increment de la despesa pública
en habitatge

DONES

654 PROGRAMES 1.950

El 71% de la població a la República Dominicana no
té un habitatge digne i viu exposada als fenòmens
naturals. Per causes com aquestes, vam promoure
la campanya Canviem prioritats per demanar al
govern de la República Dominicana que destini
l’1% del producte interior brut (PIB) a la construcció
d’habitatge digne i accessible.

ORGANITZACIONS SÒCIES

A l’Àfrica, hem avançat en l’accés equitatiu i el control sobre
recursos productius. Per exemple, a Mauritània, l’Estat concedirà
CONTRIBUCIÓ OXFAM INTERMÓN
un 8% de terres preparades per al seu ús a cooperatives
agrícoles de dones a Bogué (al sud del país), i a Burkina Faso,
vam obtenir el compromís per a la concessió a dones del 30%
de les terres per a l’explotació agrícola.
DONES

VOLS SABER-NE MÉS?

Baixa’t en el nostre web l’informe temàtic 2017-18 “Cerrando brechas”
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49%

20

PROGRAMES
© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

259MIL

PERSONES BENEFICIÀRIES

Gràcies a la mobilització, encara que quedi
recorregut, s’han fet passos favorables i es va
aconseguir que un grup de diputats i diputades
presentés una esmena al pressupost nacional
per incrementar fins a l’1% la despesa pública en
habitatge. Un assoliment generat pel gran impacte
mediàtic i per la mobilització ciutadana que la
campanya va obtenir.
MEMORIA 0XFAM INTERMÓN
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ON TREBALLEM?

rússia
suècia

DINAMARCA
països baixos
quebec

irlanda
gran Bretanya
alemanya
Bèlgica
frança

canadà

MONGÒLIA

itàlia
corea del nord

espanya

Estats Units

grècia
Tunísia

CUBA

Tadjikistan
Afganistan

Ter. PALESTINS (Gaza)
Jordània

MARROC

REPÚBLICA
DOMINICANA

mèxic

Turquia

Pakistan
xina

Sàhara occidental

Guatemala
hondures

níger
Senegal
BURKINA FASO
Nigèria
Sierra Leone
LIBÈRIA

El Salvador

Nicaragua
Costa Rica
Colòmbia

19 afiliats d’Oxfam

COSTA D'IVORI

EQUADOR

iemen
Egipte

Benín
GHANA

Bolívia

Zàmbia

CAMBODJA

SRI LANKA

Illes Salomó

Timor
Oriental

TAILÀNDIA
INDONÈSIA

MOÇAMBIC

Papua Nova
Guinea

Vanuatu
Fiji

MAURICI

PARAGUAi

Drets de les dones

Myanmar
filipines

BURUNDI

Malawi

ZIMBÀBUE

Aliments i treball digne

NEPAL

íNDIA

TANZÀNIA

txad
BRASIL

VIETNAM
Laos

SUDaN DEL SUd
UGANDA

Kenya
Rwanda

SÃO tomé
r. D. DEL Congo
Camerun

Perú

Salvar vidas

LÍBAN
Sudan

Somàlia
Etiòpia

REPÚBLICA CENTReAFRICANA

DES D’OXFAM INTERMÓN TREBALLEM EN
LES CAUSES DE:

hong kong

SíRIA

MALI
HAITÍ

Bangladesh

Iraq

MAURITÀNIA

austràlia

madagascar
uruguai

Reduir la desigualtat

xile

SUD-ÀFRICA

I AMB ORGANITZACIONS DE:
Comerç just

ARGENTINA

Nova Zelanda

ÀFRICA
AUSTRAL

ÀFRICA
DE L’EST

ÁFRICA
DE L’ OEST

MAGRIB I
PRÒXIM ORIENT

LATINOAMÈRICA
I CARIB

ÀSIA

OCEANIA

AMÈRICA DEL NORD,
EUROPA I ALTRES

22 milions de persones beneficiàries a:

1,6

5,6

2,7

7,0

1,8

2,9

0,1

0,4

% dones

56%

54%

48%

53%

61%

54%

46%

50%

3.619 organitzacions sòcies a:

285

279

364

372

781

1.409

129

PROGRAMES D’OXFAM INTERMÓN
PER ÀREA GEOGRÀFICA

OXFAM

CONTRIBUCIÓ D’OXFAM INTERMÓN

29%

4 milions de persones beneficiàries a:

1,36

1,20

0,01

1,49

0,01

% dones

52%

50%

51%

61%

40%

Impulsem 58 programes* a:

3

14

4

35

1

Donem suport a 338 organitzacions sòcies a:

0

5

85

20

226

1

0

1

Comprem a 127 organitzacions de comerç just a:

8

10

6

1

53

49

0

0

* Un programa agrupa diversos projectes orientats amb una mateixa estratègia, pot respondre a més d’una temàtica i portar-se a terme en més d’un país.
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2% 2%
7%

1

Europa
Àfrica de l’Oest
Àsia

60%

Llatinoamèrica
Magrib

VOLS SABER-NE MÉS? Baixa’t en el nostre web “Llistat de programes 2017-2018”
MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN
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COM GESTIONEM?

TANCAMENT DE L’EXERCICI 2017-2018

Som conscients del valor de totes les aportacions que rebem i de la importància de gestionar-les de la manera més eficient possible perquè
els seus beneficis arribin a més persones. Per això gestionem fins a l’últim cèntim de forma responsable, amb l’objectiu d’aconseguir el màxim
impacte. A més, rendim comptes de tot el que fem, i especialment dels nostres comptes.

ELS NOSTRES COMPTES, AL DETALL

ingressos
Ingressos privats

75.635.105 €

Socis, donants particulars i institucions

37.398.343 €

Donatius a emergències

2.220.181 €

Herències i llegats

1.514.409 €

Comerç just i Segona Oportunitat

7.096.960 €

L’exercici 2017-18 es tanca amb un resultat comptable positiu
de 2.050.098 euros, fruit d’una combinació de contenció de
despeses i de millors ingressos en algunes partides, que serà
destinat a enfortir les reserves de la fundació.

ingressos periòdics creixen una mica, tot i que incorporen
un petit impacte de la crisi. Destaca l’augment de les
subvencions privades respecte a l’exercici anterior, una gran
part d’elles provinent d’altres afiliats de la confederació.

Oxfams

La crisi de reputació, desencadenada arran d’un cas
d’explotació sexual succeït a Haití a l’equip d’Oxfam Gran
Bretanya el 2011, ha tingut un impacte significatiu en els
nostres ingressos, sobretot perquè s’ha reduït en un 7,5%
el nombre dels i les sòcies que col·laboraven de manera fixa
amb l’organització. Atès que es va produir a finals de l’exercici
comptable de referència, el seu efecte en els nostres comptes
i en l’activitat es farà més visible en l’exercici següent, si bé
de manera immediata ja vam procedir a contenir la despesa.
En l’exercici 2018-19 seguirem en el camí de fer ajustos i
de multiplicar esforços per recuperar la confiança de les
persones que col·laboren amb nosaltres i de la societat en
general. Les reserves comptables de la fundació, així com la
millora continuada de la nostra salut financera al llarg dels
últims anys són elements clau que acompanyen la nostra
recuperació.

Pel que fa als ingressos públics, cal esmentar el finançament
de la Unió Europea, d’organismes multilaterals, seguits del del
Govern espanyol, de grans programes de desenvolupament
i emergències a Burkina Faso, el Txad, la República
Centreafricana i Haití. Els fons públics internacionals es
mantenen en el 83% dels ingressos públics executats durant
l’exercici, respecte al 17% que procedeixen d’aquí.

Govern espanyol

Hem destinat prop de 9 milions d’euros més a les nostres
activitats missionals que en l’exercici anterior, adreçats
majoritàriament a programes de desenvolupament. Les
nostres despeses d’administració i captació de fons s’han
reduït en 2 punts percentuals, a causa del major volum de
programes administrat de manera eficient amb la mateixa
estructura.

INGRESsOS Totals

En l’exercici 2017-18, en el seu conjunt, els recursos privats
han significat el 69% del total de l’execució d’ingressos. Els

MARC PINTOR
Director de finances

8.747.092 €

Ingressos públics

34.662.061 €

© Corinna Kern
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69%

2.282.704 €

Unió Europea

19.397.643 €

Administracions autonòmiques i locales

3.533.268 €

Organismes multilaterals

9.256.151€

Altres

Ingressos públics
Ingressos privats

192.295 €
110.297.166 €

despeses
Programes d’actuació

94.398.869 €

Cooperació Internacional

78.265.239 €
13%

Campanyes de sensibilització

8.976.687 €

Comerç just i Segona Oportunitat

7.156.943 €

Administració

13.848.198 €
3.499.902 €

Captació de fons

10.348.296 €

despeses TOTALs

108.247.068 €

RESULTAt

A què destinem els fons?

48.861.990 €
29.403.250 €

ADMINISTRACIÓ i captació de fons
A Balaka (Malawi) hem distribuït bicicletes a 30
nenes com a incentiu perquè els seus tutors els
permetin anar a l’escola. La distància i els perills
en el camí ja no seran una barrera per al seu
accés a l’educació.

31%

18.658.120 €

Altres ingressos

- Desenvolupament
- Humanitària

Comptes auditats per:

D’on venen els nostres ingressos?

2.050.098 €

87%

Programes d’actuació
Administració i captació de fons

MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN

25

D’ON VENEN ELS NOSTRES INGRESSOS?
Ingressos privats (75,6 milions de €)

A QUÈ DESTINEM ELS FONS?

Ingressos públics (34,7 milions de €)

Distribució de despeses

I a quines causes destinem els diners?

3% 2%
9%
12%
49%

25%

7%

Socis, donants particulars i
institucions
Donatius per a emergències
Herències i llegats
Comerç just i Segona
Oportunitat
Oxfams
Altres ingressos

8%

10%

56%
27%

Govern espanyol
Unió Europea
Administracions
autonòmiques i locals
Organismes multilaterals

7%

14%

Desenvolupament
Humanitària
Campanyes de sensibilització
Comerç just i Segona
Oportunitat
Administració i captació
de fons

13%
45%

27%

31%
26%

Drets de les dones
Salvar vides
Aliments i treball digne
Reduir la desigualtat

29%

Durant l’exercici 2017-18 Oxfam Intermón hem continuat impulsant 35 programes de desenvolupament i hem fet 23 intervencions
d’acció humanitària associats als objectius establerts en el Pla estratègic institucional a 32 països.

COMERÇ JUST
Els ingressos per comerç just han presentat un increment de vendes del 10% respecte a l’exercici anterior, especialment a les
grans superfícies, on fem gairebé la meitat d’aquestes (47%). Per tipus de producte, l’alimentació continua augmentant la seva
importància (77%).

On arriben?

A què els dediquem en cada un dels continents?

1% 1%

Canals de venda

100
80

Vendes per tipus de producte
1% 1%

5%

40%

4%

16%
47%

Botigues Oxfam Intermón
Supermercats
Regals
Altres

17%

32%

77%

Àfrica
Àsia
Amèrica
Europa

58%

Artesania
Alimentació
Merchandising i llibres
Senzia (cosmètica)
Altres ingressos

Drets de les dones
Salvar vides
Aliments i treball digne
Reduir la desigualtat

60
40
20
0
ÀFRICA

ÀSIA

AMÈRICA

EUROPA

A QUI BENEFICIA LA TEVA APORTACIÓ?
COM A OXFAM
Les 10 principals subvencions concedides durant l’exercici han estat:

Donant
Oxfam Ibis (Dinamarca)

Import Destí
12.971.269 € Guatemala, Marroc, Nicaragua, Bolívia i Burkina Faso

Comissió Europea - EuropeAid

9.294.871 € Burkina Faso, Bolívia i República Dominicana

Oxfam Gran Bretanya

6.807.294 € Principalment a Haití, Guatemala i contribució a 8 països

ECHO - European Civil Protection
and Humanitarian Aid Operations

4.947.963 € Txad, Mauritània i República Centreafricana

Oxfam Solidarité (Bèlgica)

4.093.698 € Principalment a Burkina Faso, Nicaragua i 3 països més

Oxfam Alemanya

3.189.072 € Principalment a Rep. Centreafricana, Txad i 2 països més

CARE Àustria

2.943.427 € Txad

UNICEF

2.612.052 € Haití

PNUD

2.028.241 € República Centreafricana

Oxfam Amèrica

1.875.427 €

Resta

13.797.000 €

TOTAL

64.560.315 €

Repartits entre Haití, Rep. Dominicana, Burkina Faso, Guatemala,
Colòmbia, Bolívia, Hondures i programes regionals

COM A OXFAM INTERMÓN

4MILIONS 55%
DONES

22,3 55%
DONES

DE PERSONES

MILIONS DE PERSONES

3%

PER CAUSES

2%

10%

6%
13%

10%

79%

Drets de les dones
Salvar vides
Aliments i treball digne
Reduir la desigualtat

77%

PER ZONES GEOGRÀFIQUES
2% 1%
8%
13%
77%

45%

37%
63%

Llatinoamèrica i Carib
Àfrica (Austral, de l’Est i l’Oest)
Magrib i Pròxim Orient
Àsia
Oceania
Amèrica del Nord i Europa

31%

Subvencions concedides en aquest període i que s’executen de manera esglaonada durant aquest exercici i els vinents.
La població beneficiària directa està formada per aquelles persones o grups que es beneficien de les activitats, productes i efectes a curt termini del
programa. D’aquesta manera, en aquesta categoria s’inclouen: a) les persones i grups que participen de les activitats de les intervencions, b) aquelles
persones o col·lectius que no hi hagin participat però que s’estiguin beneficiant dels efectes de la intervenció a curt termini (per exemple, els fills i filles de
les dones que participen en un projecte de microcrèdits i com a benefici a curt termini reben més assistència sanitària).

VOLS SABER-NE MÉS?

www.oxfamintermon.org/rendintcomptes
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UNA ORGANITZACIÓ ÍNTEGRA I TRANSPARENT
Som una organització íntegra, fidel a la missió d’aconseguir
un món sense pobresa, als seus objectius i els seus valors.
I exigim a les persones que treballen i col·laboren a Oxfam
Intermón aquesta mateixa integritat i compromís per fer
realitat un canvi que ofereixi oportunitats i drets a tothom. Un
canvi que no podríem promoure sense totes les persones que
confien en la nostra tasca i sense aquelles que treballen dia a
dia en cada un dels països on som presents.

Tot l’equip, inclòs el voluntariat, subscrivim un codi de
conducta que estableix responsabilitats i obligacions contra
el frau, la corrupció, qualsevol tipus de violència sexual,
conflicte d’interès o abús de poder. A més, ens regim per
mecanismes i procediments que garanteixen un entorn de
treball i col·laboració segur per als que treballen a i amb
Oxfam Intermón.
Som ferms davant de qualsevol comportament que
contravingui el nostre codi de conducta i actuem amb
contundència quan es produeix.

CONTRA L’ASSETJAMENT, L’ABÚS I L’EXPLOTACIÓ SEXUAL
L’exercici 2017-2018 ha estat crucial en la construcció d’un
sistema de protecció més fort en la nostra organització. Ja
havíem avançat des del que va passar a Haití el 2011, però
després de publicar-se nous detalls d’aquells successos el
febrer de 2018, i un cop reconeguts els errors, ens vam posar
mans a l’obra per reforçar les nostres mesures. Lamentem
profundament el que ha passat. És una cosa que no representa
el nostre treball ni els nostres valors.
Estem treballant molt per ser l’organització líder en matèria de
salvaguarda i protecció que imagines. Hem enfortit clarament
les nostres polítiques i procediments: destaquem avenços
concrets en la prevenció, la selecció i conscienciació de l’equip
a tots els països. També hem millorat els sistemes de denúncia
i investigació formant 120 persones a tota la confederació per
investigar i adaptar els protocols perquè la víctima sempre sigui
en el centre de la resposta. Paral·lelament, estem treballant
amb altres ONG i donants perquè la resposta sigui sectorial i
estem aprenent d’organitzacions feministes. Així mateix, hem
promogut la creació d’una Comissió internacional independent
perquè revisi les nostres polítiques, les nostres pràctiques i
cultura en matèria de protecció i reforçar la nostra cultura de
tolerància zero davant de tota mena de violències masclistes.
Tot això sense deixar d’estar al costat de les dones, donant-los
suport perquè reivindiquin els seus drets i visquin lliures de
violències.
Hem optimitzat els nostres sistemes i eines de detecció,
denúncia i combat de tota mena de comportaments sexuals
inadequats, n’hem promogut el coneixement i hem exhortat

els 1.230 treballadors i treballadores i les 1.705 persones
voluntàries que integren l’organització a denunciar per
qualsevol dels canals habilitats qualsevol situació o sospita
d’aquest tipus. Volem que cada racó d’aquesta organització
sigui transparent per assegurar-nos que no hi caben ni el
masclisme ni les violències sexuals.
A més, com a mesura de transparència ens hem compromès
a informar cada any sobre els casos d’assetjament, abús i
explotació sexual abordats. El 2017-2018 es van reportar a
Oxfam Intermón 13 casos (cinc durant aquest exercici i vuit amb
anterioritat), 12 dels quals ja estan tancats.
Dels casos tancats, quatre estan relacionats amb pagament
per sexe (explotació sexual) i quatre amb assetjament
(concretament aguait i comentaris indesitjats de naturalesa
sexual), seguits de dos casos d’abús sexual i d’un cas
d’assetjament laboral per raó de gènere. Un altre cas, després
de la investigació, es va tancar amb sancions, però no va estar
vinculat a cap tipus de violència sexual. En tots els casos
es va oferir suport a les supervivents i es van adoptar totes
les mesures pertinents i possibles contra els perpetradors,
incloent-hi amonestacions i acomiadaments.
No podem donar més detalls per complir la legislació sobre
protecció de dades i protegir supervivents i testimonis. Gràcies
a totes les persones que han fet el pas de denunciar, això ens
permet ser una organització més segura.

CONTRA LA CORRUPCIÓ, EL FRAU I EL CONFLICTE
D’INTERÈS
En aquest àmbit, hem fet 14 sessions específiques d’informació
per a la prevenció als països on treballem i a Espanya, algunes
amb organitzacions locals. També s’han portat a terme formacions
en investigació del frau.
Durant l’exercici 2017-18 es van reportar alguns incidents menors
de frau que van derivar en sancions, però no tenen la gravetat de
ser considerats casos ja que no van tenir impacte en l’execució
programàtica ni en la financera. No hi va haver cap cas de
conflicte d’interès.

GARANTIES DE BONES
PRÀCTIQUES I COMPROMÍS
SOCIAL

PILAR ORENES. Directora adjunta

ESTEM FERMAMENT COMPROMESES
A CONTINUAR TREBALLANT PERQUÈ
LA NOSTRA ORGANITZACIÓ SIGUI
UN ENTORN SEGUR I LLIURE DE
QUALSEVOL TIPUS D’ABÚS PER A
L’EQUIP I PER A LES PERSONES AMB
LES QUALS TREBALLEM.

Portem a terme una gestió responsable, transparent i que rendeix
comptes: davant el protectorat de Fundacions de la Generalitat
de Catalunya, per ser una fundació amb seu social a Barcelona,
davant els nostres socis, sòcies i donants, amb auditories externes i
internes dels nostres comptes, així com amb el control per part de les
administracions públiques de les quals rebem subvencions. Exigim els
mateixos estàndards a les organitzacions a les quals donem suport i
observem acuradament l’impacte de les pràctiques empresarials de les
empreses la col·laboració de les quals acceptem.
Per treballar amb rigor i qualitat ens sotmetem a codis i estàndards
que delimiten la nostra actuació a l’hora de captar fons, d’actuar en
situacions d’emergència o de portar a terme les nostres activitats de
comerç just.
Som socialment responsables: promovem la participació dels que
contribueixen o es beneficien de la nostra tasca, promovem un
desenvolupament sostenible que preservi el medi ambient i els recursos
naturals i respectem i promocionem els drets de les persones.
Com des de fa 62 anys, i gràcies al suport de totes les persones que
confien en la nostra organització, avancem amb pas ferm i rigorositat
cap al futur que desitgem per a tothom.

Garantia de transparència:

VOLS SABER-NE MÉS?

Visita a la nostra pàgina web: “Una organització íntegra en la qual confiar”
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GRÀCIES

Gràcies per donar suport a programes i projectes de cooperació al desenvolupament,
d’acció humanitària, activitats de sensibilització, d’educació i de comerç just.

COFINANÇADORS PÚBLICS
Volem donar les gràcies a totes aquestes institucions per la seva confiança en la nostra organització i per haver contribuït a canviar
la realitat de moltes persones.
ORGANISMES MULTILATERALS:

EMPRESES COL·LABORADORES
Gràcies a les empreses, entitats financeres, fundacions i institucions privades que ens acompanyen en el camí per posar fi a la
pobresa i comparteixen els nostres valors.

Nacions Unides:

Altres multilaterals:

GOVERN ESPANYOL:

UNIÓ EUROPEA:

BILATERALS:

ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS:

A més, hem comptat amb el cofinançament a través de la contribució d’altres afiliats Oxfam de:
AFFAIRES MONDIALES CANADA · AGENCE CANADIENNE DE DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL · AGENCIA SUIZA PARA EL
DESARROLLO · BUDDHIST GLOBAL RELIEF A NJ · CENTRE RÉGIONAL AGRHYMET (CRA) · COALITION HUMANITAIRE · DANISH
INTERNATIONAL DEVELOPMENT AGENCY · DIRECTION GENERALE COOPERATION AU DEVELOPPEMENT ET AIDE HUMANITAIRE DGD · ETHICAL TRADING INITIATIVE · FIDELITY CHARITABLE · FONDAZIONE GIUSEPPE E PERICLE LAVAZZA ON · FUNDACIÓN BILL
Y MELINDA GATES · GOBIERNO FEDERAL DE ALEMANIA · HEMPEL FOUNDATION · IRISH AID · LATIN AMERICAN CHILDREN´S TRUST
MEDICOR FOUNDATION · MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES (MOFA) – GOBIERNO HOLANDÉS · OPEN SOCIETY FOUNDATIONS
OPERATION DAGSVAERK · PLAN INTERNACIONAL HONDURAS · RED NOSE FUND DAY COMIC RELIEF · SWEDISH INTERNATIONAL
DEVELOPMENT COOPERATION AGENCY · THE INNOCENT FOUNDATION · THE ONE FOUNDATION · THE WILLIAM AND FLORA HEWLETT
FOUNDATION · VIBRANT VILLAGES FOUNDATION · VLAAMS BRABANT PROVINCE
Altres col·laboradors: CANAL DE ISABEL II · AYUNTAMIENTO DE BERRIOZAR · AYUNTAMIENTO DE BURLADA

MolteS GRàCIeS
Al total de

40 1.497
i

DONANTS PÚBLICS

EMPRESES, FUNDACIONS

que, per espai, no podem esmentar.

I ENTITATS PRIVADES

I a totes les persones sòcies, col·laboradores, activistes que feu possible que avancem dia a dia cap a un futur
sense pobresa.
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AROFISH · AROPESCA · ASOCIACIÓN GRUPO MIS · BEAM SPAIN S.L. · BUJO · CÁRNICAS FRIVALL · CECU SOLAR · CENTESIS
COMERCIAL OJA · COMINDEX · DISIMOB 2000 · DR JAVIER LAGOS · FISA 74 · FUNDACIÓN ANTONI SERRA · GESTIÓN HOTELERA
DEL NOROESTE · GET IT DONE · HUERTA DE LA RETAMOS · J&A GARRIGUES · LAVOLA 1981· LOS LEANDROS SOLARES MANOHAY
DENTAL · MARVA2 HOLDINGS · MERLIN PROPERTIES SOCIMI · MIRA GRUP 03 · PATRONAT DE TURISMO · PROYECTALIS GESTIÓN
PULSO INFORMÁTICA · WILLIS IBÈRIA

GRÀCIES PER CONFIAR EN
OXFAM INTERMÓN!
MEMÒRIA 0XFAM INTERMÓN
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CONSTRUÏM

UN FUTUR
SENSE POBRESA
ENS ACOMPANYES?

900 22 33 00

OxfamIntermon.org
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OxfamIntermon

