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Les dades presentades en aquesta memòria comprenen el període  
abril 2020 - març 2021, 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

IMATGE SUPERIOR: 
Lisy Lingi viu a Malekula, Vanuatu. Gràcies al suport  
de l’organització sòcia Farm Support Association (FSA) 
ha millorat el rendiment dels seus conreus.  
© Artur Francisco / Oxfam NZ



3

L’any passat va ser un dels més difícils que hem viscut mai. El març del 2020, el món 
sencer canviava davant l’arribada d’un virus mortal. La COVID-19 s’ha emportat moltes 
vides per davant i ha provocat una gran crisi econòmica i social, amb milions de llars  
a la vora de l’abisme.

Malgrat tot, moltes persones, a molts llocs del món, vam decidir arromangar-nos per  
esmorteir el cop de la pandèmia en els col·lectius més vulnerables. I tu ets una 
d’aquestes persones. Amb tu hem aconseguit arribar a gairebé 26 milions de persones 
que ens necessitaven més que mai, 6 milions més que en l’exercici anterior. Hem treballat 
amb les organitzacions locals en unes condicions adverses mai imaginades per cobrir  
les necessitats més urgents i immediates a països com Síria, Burkina Faso o Guatemala,  
i també a Espanya. Alhora, hem exigit als governs que compleixin la seva obligació  
de no deixar ningú enrere; que es condoni el deute dels països empobrits per tal que  
puguin pagar serveis mèdics i protecció social; que la vacuna no sigui un privilegi  
dels països rics; o, a Espanya, que l’ingrés mínim vital arribi a tothom qui el necessita.  
Perquè, com hem dit en diverses ocasions, o ens salvem tots i totes, o no se salva ningú.

Malgrat tot, ho hem aconseguit. Però encara es poden fer moltes coses. La població 
més vulnerable s’ha vist impactada per la crisi sanitària, però també per l’econòmica i la 
climàtica. I no ens oblidem de la gent que ja vivia en una crisi humanitària. Una situació 
d’emergència a la que s’hi suma l’auge dels autoritarismes, la deterioració democràtica  
i els discursos de l’odi envers les dones, les persones migrants i el col·lectiu LGTBIQ.

Malgrat tot, continuarem treballant a tot el món, incloent-hi Espanya, per construir  
un món igualitari i sostenible, que posi les persones en el centre. Defensarem una 
recuperació justa i verda de la crisi econòmica i social provocada per la pandèmia. 
Salvarem vides en els llocs més fràgils. Reclamarem solucions urgents davant 
l’emergència climàtica mentre mitiguem el seu impacte en les poblacions més 
vulnerables. I defensarem els drets dels col·lectius més discriminats. 

Volem un món on totes les persones puguin exercir els seus drets, viure sense por, 
progressar, somiar i sentir-se respectades. I necessitem que continuïs al nostre costat. 
Només amb milers d’éssers compromesos com tu podem aconseguir-ho. Malgrat tot. 

carta del director

Franc Cortada  
Director general d’Oxfam Intermón  
@CortadaFranc
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Gràcies a persones com la Tshiela Therese, 
sanitària de l’Hospital Saint Joseph, a Kinshasa 
(República Democrática del Congo) hem treballat 
per sensibilitzar sobre pràctiques segures per 
prevenir la COVID-19 a milers de persones durant 
els pitjors mesos de la pandèmia.

© Anastasie Langu / Oxfam
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Si alguna cosa va marcar el període 2020-2021 va ser la propagació de la COVID-19 arreu del 
món i la greu crisi sanitària i socioeconòmica que va desencadenar. La pandèmia s’ha emportat  
milers de vides, va posar de manifest que la majoria dels països del món no invertia prou en 
salut abans de la crisi i el desgast del sistema de salut públic per les retallades patides anys 
abans. Tot i que la solució més efectiva és el subministrament de vacunes global, només l’1% de  
la població dels països de renda baixa n’ha rebut, alhora que els beneficis de les principals  
farmacèutiques han fet multimilionaris els seus màxims directius. 

Malgrat tot, hem aconseguit donar una resposta organitzada i global a la crisi sanitària 
i a la pandèmia del coronavirus. Hem assegurat l’accés a aigua i hem proporcionat sistemes 
d’higiene en més de 68 països. La informació per prevenir el contagi ha estat clau: hem arribat 
a més de 40 milions de persones amb missatges per promoure la salut pública i combatre 
la pandèmia. A més, hem denunciat i pressionat governs i organismes mundials perquè no 
deixin el personal sanitari, els col·lectius vulnerables ni ningú enrere: formem part de People’s 
Vaccine, l’aliança d’organitzacions i activistes de tot el món que tenen l’objectiu comú de fer 
campanya per una “vacuna universal” per a la COVID-19, a la qual s’han sumat 2,7 milions de 
persones. Tots els informes sostenen que vacunar a tothom seria possible i més barat si els 
països rics donessin suport a l’eliminació dels monopolis de les farmacèutiques. A Espanya, 
hem aconseguit que més de 133 administracions municipals i autonòmiques reclamin també 
una vacuna universal.

SANITÀRIA
CRISI
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HO HEM ACONSEGUIT.  
HEM COMBATUT  
LA COVID-19 EN  
LES COMUNITATS  
MÉS VULNERABLES

PAKISTAN: hi divulguem bones pràctiques contra el virus

En col·laboració amb el nostre aliat local Fundació Gestió i 
Desenvolupament, hem donat suport a les persones més pobres 
per prevenir la propagació del virus i protegir-les de l’impacte de les 
restriccions del Govern. Hem distribuït kits d’higiene que contenien 
un bidó d’aigua, vuit pastilles de sabó, deu mascaretes i un paquet 
d’espirals repel·lents de mosquits. Durant les distribucions, hem 
recordat les millors pràctiques per evitar contagis: el distanciament 
segur, les tècniques de rentat de mans i la importància de fer servir 
mascareta. També hem compartit fullets educatius en els diferents 
idiomes locals per combatre la pandèmia.

«Mentre el país vivia tancat, 
moltes dones agricultores van 
estar al capdavant d’aquesta 
pandèmia, arriscant la vida 
per portar menjar a taula. Ha 
estat vital proporcionar-los kits 
d’higiene durant aquest temps.» 

UZMA AFTAB 
Directora d’Oxfam al Pakistan 

ZIMBÀBUE: el repte de l’accés a l’aigua potable 

Hem evitat el contagi de la COVID-19 subministrant aigua i 
sanejament a 327.673 persones. En concret, hem reparat pous 
i hem clorat i transportat aigua a centres de salut. També hem 
reparat i instal·lat estacions de rentat de mans en terminals 
d’autobusos, banys públics i centres comercials, i hem distribuït 
sabó i altres materials per facilitar la higiene.

L’accés a aigua potable continua sent un repte, especialment 
a les zones urbanes de Zimbàbue. Només el 49,4% dels punts 
d’aigua de tot el país són completament funcionals, segons un 
informe de l’octubre del 2018.

© MDF/Oxfam

© Tavonga Chikwaya/Oxfam
Gràcies a la nostra feina combatent la crisi sanitària, contribuïm  
als Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per la ONU.
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«Oxfam ens ha ajudat 
durant aquesta pandèmia 
distribuint aliments  
i proporcionant equips  
de protecció personal.  
Com a persones refugiades, 
esperem poder beneficiar-
nos de la vacuna i rebre 
tractament com tothom»

ENGUIYA SALE
Refugiada sahrauí a Algèria 

LA VACUNA UNIVERSAL 
Prop de 70 països pobres només podran vacunar  
una de cada deu persones durant el 2021.

Donem suport a l’accés igualitari a les vacunes, i per 
això hem defensat la liberalització de patents perquè 
puguin arribar a tots els països sense excepció. Sabem 
que vacunar els 3.700 milions de persones més pobres 
costaria menys del que guanyen les deu companyies 
farmacèutiques més grans en quatre mesos.

Formem part de l’aliança People’s Vaccine,  
un moviment que advoca perquè les vacunes  
de la COVID-19 siguin universals i gratuïtes. 
Fruit d’aquest treball al costat d’altres actors, 
hem aconseguit que el Parlament Europeu 
votés a favor d’una esmena que demana 
als països europeus que donin suport a la 
suspensió temporal de la propietat intel·lectual 
de les vacunes. 

A Espanya: hi donem suport a les 
persones que ens han cuidat durant 
la pandèmia 
Les persones encarregades de la nostra cura durant la 
pandèmia han patit les conseqüències d’un sistema de 
salut debilitat per les retallades i per la manca d’inversió 
pública. Els torns impossibles i la manca de personal i 
d’equips de protecció són dos dels problemes que han 
aflorat durant aquest temps. Des d’Oxfam Intermón, 
denunciem la precarietat laboral del personal que ha 
esdevingut indispensable durant la crisi de la COVID-19, 
com ara els sanitaris i sanitàries o les cuidadores de les 
residències i les llars particulars. 

«La major part dels serveis, sobretot els 
d’urgències, se sostenen gràcies als metges i 
metgesses residents. Diguem que la major part 
de la feina bruta la fem nosaltres, que a més 
cobrem força menys que l’especialitzat. No 
tenim un conveni laboral específic, per la qual 
cosa es produeixen moltes vulneracions de 
drets. La precarització del sistema de salut fa 
molts anys que s’ha anat gestant, a Espanya.»

CRISTINA SANZ
metgessa resident  
a IFEMA, Madrid. 
© Pablo Tosco

Hem proveït d’aigua,  
sanejament i higiene  
9.688.726 persones
 
Hem distribuït  
965.930 kits d’higiene

2,7 milions de persones  
formem l’aliança que reclama  
la vacuna universal

Hem aconseguit que  
133 administracions  
municipals i autonòmiques 
espanyoles defensin la 
liberalització de patents 
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Fa vuit anys que la Johana va marxar 
d’Hondures fugint de la violència.  
En arribar a Espanya, es va dedicar als 
treballs de la llar i a les cures. Va estar 
interna a una casa on vivia gairebé en 
règim d’explotació.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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L’arribada de la COVID-19 ha agreujat la crisi econòmica i social. Després de gairebé dues  
dècades de disminució sostinguda, el 2020 la pobresa extrema mundial ha tornat a créixer i, un 
any més, la bretxa entre les persones més riques i les més pobres ha augmentat a Espanya i al 
món. La crisi ha afectat de manera desproporcionada les persones més vulnerables i ha posat 
de manifest l’impacte d’anys de retallades i d’inversió insuficient en els serveis públics claus, 
com sanitat, educació o protecció social, per fer-hi front. A Espanya, milers de persones s’han 
quedat sense feina i els ha resultat complicat, si no impossible, pagar factures a final de mes, 
en especial les persones amb rendes més baixes. La pandèmia ha evidenciat la importància 
de cuidar les persones que ens cuiden. Hem vist com la situació de precarietat de personal 
essencial, com les treballadores de la llar i les cures, s’agreujava en perdre tots els ingressos i 
no poder accedir a ajudes econòmiques. Però la pandèmia no és l’única responsable de la crisi 
socioeconòmica: també ho és un sistema fiscal injust, que dificulta la inversió en sanitat, en 
educació i en serveis socials de qualitat. 

Malgrat tot, des del moment en què va arribar el virus i va agreujar la crisi socioeco-
nòmica, hem reivindicat un pla de rescat econòmic universal i la cancel·lació del deute extern 
dels països en desenvolupament, per aconseguir que no s’enfonsin aquests països i els seus 
col·lectius pobres. A Espanya hem proposat mesures fiscals realistes i concretes per recaptar 
més de qui més té (grans fortunes i grans empreses). També hem exigit al Govern de l’Estat  
corregir al més aviat possible la precària situació fiscal i impositiva que presenta Espanya  
i l’aplicació de mesures que blindin l’educació i la sanitat i que reforcin la protecció social,  
per tal de recuperar un sistema públic empobrit i deteriorat des de la crisi del 2008. I hem lluitat 
contra la precarietat laboral i la desprotecció dels drets laborals dels col·lectius més vulnera-
bles, com ara les dones, el jovent o les persones migrants. Tot això, mentre aportem solucions 
directes, com els programes de transferència de diners en efectiu per a les persones més afec-
tades d’arreu del món. 

ECONÒMICA
CRISI
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Hem lliurat diners en efectiu  
a 1.018.834 persones

Hem distribuït 406.768 bons 
bescanviables per aliments  
i 271.382 paquets d’aliments

Hem millorat la cobertura social de 
279.539 persones amb ajudes en 
metàl·lic i assessorament jurídic
 
A Espanya, hem donat suport  
a més de 170.000 persones 
distribuint aliments i medicaments  
i pagant factures d’habitatge,  
llum, etc., per combatre els efectes  
de la pandèmia en col·laboració 
amb 30 organitzacions sòcies

HO HEM ACONSEGUIT.  
HEM COMBATUT ELS EFECTES 
DE LA CRISI ECONÒMICA 

Un mes després que es declarés l’estat d’alarma, 
per mitjà del nostre informe «Elijamos dignidad, 
no indigencia», vam advertir les institucions, amb 
enorme preocupació, que la COVID-19 podria sumir 
en la pobresa 500 milions de persones, la qual cosa 
representaria un retrocés de fins a 30 anys en la 
lluita contra aquest greu problema en regions com 
l’Àfrica subsahariana o el Pròxim Orient. 

Entre les nostres propostes hi ha un pla de rescat econòmic 
universal i la cancel·lació del deute extern dels països en 
desenvolupament, cosa que ajudaria aquests països i els seus 
col·lectius pobres a no enfonsar-se. 

FILIPINES: cosir per sobreviure enmig de la crisi
La Sarah va descobrir el seu interès per la costura als nou anys 
veient la seva mare cosir. De gran, va posar en marxa un petit 
negoci de confecció de roba de la llar que, a poc a poc, va anar 
creixent. A l’inici de la pandèmia, va advertir un augment  
en la desocupació de les dones de la seva comunitat i va voler 
ensenyar el seu ofici a altres dones. Va ser llavors quan ella  
i les altres dones van començar a cosir materials essencials per 
prevenir la COVID-19, com ara mascaretes i equips de protecció. 

La posada en marxa del programa de diners per treball d’Oxfam 
ha permès crear oportunitats laborals per a moltes dones, com 
les companyes de la Sarah. L’objectiu és que aquestes persones 
aconsegueixin tirar endavant per si mateixes i donin suport  
a les seves famílies en moments de crisi socioeconòmica com  
el de la pandèmia.

© Princess Taroza / Oxfam

VANUATU: diners en efectiu per a persones  
que han perdut la feina

Joe Brown és una de les 35.000 persones que participen en el 
nostre programa de diners en efectiu a Vanuatu. Va perdre la feina 
i els ingressos a causa del doble impacte del cicló Harold i de la 
pandèmia per COVID-19.

Gràcies a la nostra feina combatent la crisi econòmica, contribuïm  
als Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per la ONU.

«Aquesta targeta ens ha ofert la possibilitat de 
guanyar-nos la vida. He pogut comprar maquinetes  
per tornar a fer de barber.» 

La transferència de diners en efectiu per mitjà de targetes,  
com la que en Joe ensenya a la foto, ens ha permès facilitar ajuda 
econòmica d’una manera més ràpida, transparent i, sobretot,  
més autònoma.

© Aimee Han
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«El 2019, vaig sentir a parlar 
d’Oxfam i del programa que estan 
implementant a Ma’an. Formar-me 
en emprenedoria m’ha ajudat molt. 
Va ser així com vaig aprendre  
a comercialitzar la meva feina.» 

JAMEELAH
La Jameelah, artesana de Jordània,  
ha assistit a les formacions d’educació 
financera de l’organització sòcia Al Anwar.
© Nesma AlNsour/Oxfam

Ja abans de la COVID-19, calien 17,4 milions 
de treballadors i treballadores de la salut més 
a tot el món. Proposem cancel·lar el deute  
als països del G20 per invertir aquests diners  
en sistemes de sanitat públics de qualitat

Hem defensat un ‘impost als guanys 
pandèmics’ a mesura que la fam mundial 
continuava augmentant. La gent més rica 
continua obtenint grans beneficis: vuit de les 
empreses més grans d’alimentació i begudes 
han pagat als seus accionistes dividends per 
un valor de més de 18.000 milions de dòlars 
des del gener fins al juliol del 2020

En España 
Des del moment en què es va declarar la pandèmia 
al nostre país, sabíem que colpejaria de manera 
més virulenta les persones amb menys recursos.  
En el nostre compromís de lluita contra la 
desigualtat, hem denunciat les causes que les 
fan vulnerables, per mitjà d’informes i d’accions 
d’incidència, davant les institucions.

–  Hem millorat les condicions de vida del col·lectiu migrant 
contribuint als avenços en matèria de regularització, així com 
les renovacions automàtiques de permisos de residència 
i de treball. Durant aquest temps, el Govern espanyol ha 
mostrat una certa obertura per parlar sobre una regularització 
extraordinària, cosa impensable abans de la COVID-19. 

–  Hem contribuït a l’aprovació de l’ingrés mínim vital, tal com 
reclamàvem des del 2015.

–  A més de reunir-nos amb el president Pedro Sánchez i 
persones del seu gabinet, també ens hem trobat amb Yolanda 
Díaz i amb més d’un centenar de persones en secretaries 
d’estat de diversos ministeris, així com forces polítiques 
i administracions, perquè les polítiques de recuperació 
s’orientin a combatre la desigualtat. Hem compartit les 
mesures que proposem en el nostre informe “Superar la 
pandemia y reducir la desigualdad”. 

A Espanya: treballem per l’aprovació de mesures que redueixin la desigualtat

Defensa de les treballadores de la llar i les cures

La situació de precarietat que viuen les treballadores de 
la llar i les cures és extrema. La gran majoria són dones 
migrants. En molts casos, es troben en situació irregular  
i els seus drets són fàcilment vulnerats. Durant la crisi de  
la COVID-19, aquesta situació es va tornar insostenible. 

La Johana, que apareix a la foto de la pàgina 8, forma part  
de l’associació Dones Migrants i Diverses, creada a Barcelona 
per treballadores hondurenyes de la llar i de cures.  
Han aconseguit agilitzar els processos de regularització 
de població en situació migratòria irregular, acompanyar 
casos de violència de gènere i facilitar a aquestes persones 
l’accés als serveis públics. 

Malgrat tot, durant la pandèmia i amb el suport econòmic 
d’Oxfam Intermón, van poder distribuir diners perquè les 
dones sense feina més vulnerables poguessin pagar els 
lloguers i les despeses bàsiques durant els mesos més durs 
de la pandèmia.
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La Clenda Marisol Ramírez Pérez viu  
amb el seu marit i les seves dues filles  
al municipi de Jocotán (Guatemala).  
La seva petita parcel·la de blat  
no ha madurat a causa de la sequera. 

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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El canvi climàtic ja no és una amenaça, és una realitat: una emergència global. És un dels més 
grans causants de la desigualtat, i agreuja la fam, la migració i la pobresa a tot el món. El nombre 
de desastres relacionats amb el clima s’ha triplicat en tres dècades. En els últims deu anys, més 
persones s’han vist obligades a abandonar casa seva per desastres climàtics extrems que per 
qualsevol altra raó: 20 milions de persones a l’any, o una persona cada dos segons. És el cas dels 
desastres que afecten greument les dones i nenes de Centreamèrica, que sobreviuen amb grans 
càrregues de treball per afrontar la crisi alimentària. Els principals responsables i causants de 
l’escalfament global, és a dir, els països rics que hem aconseguit riqueses massives cremant 
combustibles fòssils, hem de ser els primers a reduir-ne les emissions, més de pressa i més a 
fons. En aquest context, les institucions públiques i els governs han d’afrontar el compromís i 
legislar per imposar un canvi real, que reclama urgència i ambició. 

Malgrat tot, hem aconseguit donar suport a projectes climàtics d’agricultura sostenible 
a tot el món. Hem treballat en comunitats locals a Uganda i Zimbàbue, perquè tinguin recursos 
contra els efectes del canvi en els patrons de pluja. Hem donat suport als pobles i les comu-
nitats indígenes per defensar els seus drets sobre els boscos i la terra a l’Amazònia, i hem 
restaurat terres degradades mitjançant l’agrosilvicultura al Sahel i Bolívia, per possibilitar que 
els seus habitants obtinguin ingressos dignes de l’activitat agrícola. I no deixem de pressionar 
les institucions perquè assumeixin el seu compromís i perquè els responsables paguin el seu 
deute climàtic amb els països en desenvolupament, ampliant el finançament en projectes i en 
la transició a energies netes. 

CLIMÀTICA
CRISI
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HO HEM ACONSEGUIT.  
HEM ENFORTIT LES 
COMUNITATS AFECTADES  
PER LA CRISI CLIMÀTICA 

CENTREAMÈRICA: una població assotada  
per l’huracà Eta i debilitada per la pandèmia 

L’Eta ha estat l’huracà més devastador dels que han colpejat 
Centreamèrica des del 1998. El desastre ha afectat especialment 
les dones i les nenes, que ja tenien una enorme càrrega de 
treball a causa de la crisi alimentària.

Hem atès 32.927 persones afectades per les inundacions i els 
forts vents produïts per l’huracà Eta, a Nicaragua, Hondures i 
Guatemala. L’impacte de l’huracà se suma a la sequera que ha 
experimentat aquesta zona els últims sis anys i als efectes de 
la pandèmia per COVID-19. Hem repartit aliments, material de 
protecció (com ara mascaretes i mosquiteres), kits d’higiene, 
filtres per a l’aigua i màrfegues i materials de primera necessitat. 

BURKINA FASO: agricultura ecològica  
contra el canvi climàtic 

Amb el suport de l’ONG local ATAD, estem impartint formacions 
perquè petites comunitats agrícoles puguin conrear de manera 
sostenible, sense fer servir pesticides i diversificant els cultius. 
D’aquesta manera, són menys dependents dels cereals, poden 
disposar d’aliments durant tot l’any malgrat el canvi climàtic i fins 
i tot venen part de la collita per cobrir les despeses mèdiques i les 
matrícules escolars dels seus fills i filles. 

Conrear aliments  
a cinquanta graus. 
Alizeta Sawadogo  
es beneficia de la nostra 
tasca a Burkina Faso:

«He après a fer conreu 
orgànic utilitzant 
tècniques sostenibles. 
Ara puc produir les 
meves pròpies llavors,  
i multiplicar les que  
ja tinc.»

ALIZETA SAWADOGO
Camperola de Burkina Faso

© Samuel Turpin/Oxfam

Gràcies a la nostra feina combatent la crisi climàtica, contribuïm  
als Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per la ONU.
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© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

Hem sortit al carrer per 
demanar que la crisi 
climàtica no afecti a les 
poblacions més vulnerables.

Hem donat suport al 
desenvolupament agrícola  
de 48.707 persones

Hem aconseguit que gairebé  
60.000 persones ens donin suport 
en el litigi contra el Govern 
espanyol per inacció davant  
el canvi climàtic junt amb  
Ecologistes en Acció i Greenpeace 

L’emergència climàtica, 
una emergència global
 

Ens hem unit a Ecologistes en Acció i 
a Greenpeace per emprendre un litigi 
contra el Govern espanyol per inacció 
davant la crisi climàtica i hem tingut 
el suport de gairebé 60.000 persones. 

Les polítiques del Govern de l’Estat, tot i que han 
millorat amb relació a governs anteriors, segueixen sent 
insuficients. El Govern espanyol ha incomplert l’obligació 
prevista en el Reglament (UE) 2018/1999, que estableix 
l’obligació d’aprovar un pla nacional integrat d’energia  
i clima i una estratègia a llarg termini. A més, planeja un 
objectiu de reducció del 23% de les emissions el 2030 
enlloc de 55% recomanat per les Nacions Unides.  
L’anunci d’aquest procés judicial se suma a la llista de 
litigis climàtics presentats els últims anys a països com 
Estats Units, el Canadà, Alemanya, França, Bèlgica, l’Índia  
i Nova Zelanda. 
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Hem instal·lat latrines, cubicles pel bany, dispositius 
de rentat de mans i subministrament d’aigua 
potable a persones com la Zahera Khatun, refugiada 
roghingya al camp de Cox’s Bazar, a Bangladesh. 

© Fabeha Monir/Oxfam
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Tot i que la pandèmia ha marcat profundament l’any 2020, els conflictes armats continuen sent 
la principal causa de l’augment de la fam al món. Tot i la irrupció del virus, la despesa militar 
mundial s’ha incrementat en 51.000 milions de dòlars, quantitat suficient per cobrir sis vegades 
i mitja el finançament requerit per les Nacions Unides per erradicar la fam al món. Mentrestant, 
els conflictes i la violència han provocat que el nombre de persones desplaçades internament 
hagi assolit un màxim històric, arribant als 48 milions de persones al final del 2020. Els conflic-
tes són, junt amb el clima i la COVID-19, les principals causes de la crisi alimentària que assota 
països com Etiòpia, el Sudan del Sud, Síria, el Iemen, el Brasil, l’Índia o la regió del Sahel. A més, 
durant el 2020 i a causa de la pandèmia, a Espanya es van paralitzar les sol·licituds d’asil, un fet 
que agreuja la situació de les persones migrants que fugen de la violència.

Malgrat tot, hem aconseguit cobrir les necessitats bàsiques de milions de persones 
que ho han perdut tot en els conflictes armats. Davant la crisi humanitària, conseqüència dels 
conflictes arreu del món, hem promogut l’accés a aigua potable i sanejament i hem distribuït 
estris d’higiene i salut a milers de persones que han perdut casa seva. Els conflictes tenen 
conseqüències a escala global i obliguen milions de persones a desplaçar-se de manera 
forçosa. A Espanya, amb associacions com Red Interlavapiés o Somos Tribu, hem donat suport 
a persones migrants amb peticions d’asil aturades, que no tenen mecanismes de protecció 
social i no disposen d’un entorn de confiança al qual acudir en situacions de crisi. També hem 
acompanyat dones supervivents de la violència, juntament amb organitzacions i col·lectius 
feministes i de dones que treballen pels seus drets.

HUMANITÀRIA
CRISI
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AFGANISTAN: un país assotat pel doble virus  
de la COVID-19 i la fam

Hem distribuït aliments amb el suport del Programa Mundial 
d’Aliments a la ciutat d’Herat. També diners en efectiu i productes 
agrícoles com ara llavors i fertilitzants a llars vulnerables de les 
províncies d’Herat, Daikundi, Helmand, Ghor i Bamyan, en el marc 
de projectes que tenen el suport de l’AHF i la FAO. Més d’un terç de 
la població de l’Afganistan pateix inseguretat alimentària. Com a 
conseqüència, gairebé el 41% dels infants pateixen retard en el 
creixement per desnutrició.

SÍRIA: un país en ruïnes

La pandèmia ha aguditzat la crisi interna del país, una de les pitjors 
de tots els temps després de deu anys de conflicte. A més de la feina 
que ja fèiem per facilitar-hi mitjans de vida estables, hem ajudat 
més de 120.000 persones afectades pels efectes de la COVID-19, 
rehabilitant les xarxes de reg, facilitant llavors i eines i aportant 
transferències monetàries a les persones més vulnerables. També 
hem distribuït ajuda directa en zones com el nord de Hama, on, junt 
amb la Syrian Society for Social Development, hem arribat a 16.000 
persones amb materials essencials per a la higiene, mantes, xampús 
antipolls i bolquers i hem augmentat el subministrament d’aigua potable.

Hem actuat en les cinc crisis 
humanitàries actuals més 
importants, com són les de l’Iraq, 
el Líban, Bangladesh, el Iemen 
i Kènia, amb ajuda de primera 
necessitat per salvar vides 

«El virus ens ha fet la vida 
més difícil, especialment amb 
relació a l’accés a l’aigua.»

Mariam té 25 anys, va abandonar casa seva a causa dels atacs de 
grups armats i ara viu a la comuna de Kaya, a Burkina Faso, on milers 
de persones desplaçades com ella es beneficien de la nostra tasca 
d’accés a l’aigua potable i la higiene. Ja hi ha més de 800.000 de 
persones desplaçades al país.

MARIAM OUEDRAOGO
© Foto: Sylvain Cherkaoui

HO HEM ACONSEGUIT.  
HEM TREBALLAT PELS  
DRETS BÀSICS DE  
LES PERSONES QUE  
HO HAN PERDUT TOT  
EN ELS CONFLICTES

IEMEN: una de les pitjors crisis humanitàries 
Mariam Abdo viu al camp de desplaçats d’Al Malika, al Iemen,  
on s’ha refugiat després d’esclatar el conflicte. Al camp no hi ha 
aigua corrent i les tendes i lones s’acumulen a les vessants  
de l’assentament. Estem donant suport a les persones que es  
refugien al camp amb aigua potable, protecció, mesures d’higiene  
i distribució d’aliments.

A Espanya: al costat  
de les persones migrants

«Si abans de la COVID-19 la situació era difícil, 
ara és encara pitjor. Les sol·licituds d’asil 
estan aturades, no he aconseguit hora per 
sol·licitar el permís de treball i les despeses 
es continuen acumulant. Vaig treballar un mes 
en la construcció, però la persona que em va 
contractar no em va pagar. Va posar d’excusa 
que no treballava bé.»

José Armando Gómez és llicenciat en Administració 
d’Empreses i va abandonar el seu país, Hondures, a causa 
de la violència i la pobresa. 

Un percentatge important de persones migrants treballen 
sense contracte, no tenen mecanismes de protecció social 
i no disposen d’un entorn de confiança al qual acudir en 
situacions de crisi. Des d’Oxfam Intermón, junt amb les 
associacions Red Interlavapiés i Somos Tribu, hem donat 
suport a persones migrants en situació de vulnerabilitat 
com el José Armando amb aliments i diners en efectiu. 

© Julia Serramitjana / Oxfam

Gràcies a la nostra feina combatent la crisi humanitària, contribuïm  
als Objectius de Desenvolupament Sostenible aprovats per la ONU.



Malgrat l’impacte de la crisi de la COVID a Espanya, 285.000 
persones heu decidit comprar els nostres productes de comerç 
just. Gràcies a això, hem pogut mantenir totes les comandes a les 
organitzacions productores, malgrat tenir les nostres botigues 
tancades durant l’estat d’alarma. També hem fet bestretes per la 
mercaderia, fins i tot sense haver-la rebut. 

Hem invertit 3.160.193 euros en fer compres a organitzacions de 
països del Sud que practiquen el comerç just i hem treballat amb 
112 grups productors en 48 països. 

El novembre del 2020 vam començar a comercialitzar aliments 
provinents de petites explotacions agrícoles del nostre país 
produïts de forma ètica i sostenible. D’aquesta manera, traslladem 
el compromís durant dècades amb el comerç just, a l’àmbit local. 

Les cooperatives i organitzacions de comerç just han tancat 
tallers i oficines abans que ho decretessin els Governs i han conti-
nuat pagant els salaris en els països on no hi ha prestació d’atur. 

Artesans de Tara Projects elaboren peces de bijuteria  
de comerç just. © Pablo Tosco / Oxfam Intermón

«A causa del confinament, no hi 
havia res disponible al mercat local. 
La meva família i jo no sabíem com 
sobreviuríem, però Asha ens va ajudar 
proporcionant-nos menjar.» 

ARTESÀ D’ASHA HANDICRAFTS 
Organització de comerç just de l’Índia  
a la qual donem suport

COMERÇ JUST,  
MÉS JUST ENCARA  
DURANT LA PANDÈMIA 

El cas de Tara Projects,  
l’essència del comerç just

En un país com l’Índia, dels més castigats per la 
pandèmia, amb uns índexs de desigualtat i pobresa 
alarmants, l’organització Tara Projects genera 
oportunitats laborals dignes per a persones dels 
barris més marginals. Durant la crisi de la COVID-19, 
ha posat en marxa un programa de suport entre les 
persones més vulnerables.

Distribució de kits d’higiene, desinfecció 
d’habitatges i zones comunitàries als barris  
de més incidència del virus i sessions 
periòdiques de conscienciació per a les 
persones artesanes i les seves comunitats.

Lliurament de cistelles d’aliments amb blat, 
arròs, oli, llenties, espècies i sabó en  
els moments més difícils de confinament. 

Abonament del 50% dels salaris, fins i tot 
durant els mesos en què l’activitat  
ha estat totalment aturada. També ha cobert 
les factures mèdiques de treballadors  
i treballadores que no podien pagar-les. 

Ajuda mèdica al seu centre de salut 
de Badarpur en els moments en què 
els hospitals estaven desbordats.

19
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MALGRAT TOT,  
ARRIBEM A TOTS  
ELS RACONS

La col·laboració entre persones d’orígens i sensibilitats diversos 
és la nostra raó de ser. Per això, treballem com a confederació 
amb organitzacions de tot el món, en una estructura en xarxa  
que multiplica la nostra força, abast i eficàcia. La suma d’esforços 
compartits ens ha permès millorar la vida de milions de persones 
en més de 90 països, mentre que, com a Oxfam Intermón, 
assumim la responsabilitat de gestionar de manera íntegra la 
feina a Burkina Faso, el Txad, el Marroc, Mauritània, la República 
Centreafricana, Bolívia, Guatemala, Haití, Hondures, Nicaragua  
i la República Dominicana. 

Argentina

Des de fa tres anys, tenim una representació 
d’Oxfam a l’Argentina, on ja comptem amb 
una base social de 5.000 persones. En aquest 
país vam obrir una oficina per contribuir, a 
través d’organitzacions locals, a donar accés 
a aigua potable a comunitats camperoles de 
l’interior de país i a donar suport a iniciatives 
d’economia social i feminista, a més de seguir 
defensant els drets de les dones a través 
de la divulgació d’informes. Al seu torn hem 
donat resposta a l’impacte de la COVID-19  
amb campanyes de distribució d’aliments  
i kits d’higiene.



21

Hem canviat la vida de 
25,7 milions de persones 
EL 51% SÓN DONES I NENES 

Amèrica 
Llatina  
i Carib 
1,3 milions,  
59% dones

Magrib 
i Pròxim 
Orient 
7,9 milions,  
46% dones

Àfrica  
de l’oest 
3,2 milions,  
53% dones

Àfrica 
austral 
1,8 milions, 
56% dones

Àfrica  
de l’est 
6,4 milions,  
53% dones

Àsia 
4,6 milions,  
50% dones

Oceania 
200.000, 
57% dones

90 PAÏSOS

14,8 MILIONS  
DE PERSONES

ORGANITZACIONS 
ASSOCIADES4.128 

MÉS DE

TREBALLEM AMB

HEM INFLUÏT EN
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Malgrat les dificultats, no hem deixat de ser persones 
entusiastes, diverses i íntegres, que han continuat treballant per 
reduir les desigualtats que causen la pobresa i la injustícia arreu 
del món. 

El nostre equip es compon de 1.321 persones (de les quals 
un 49% són dones) i una xarxa estable de 1.402 voluntaris i 
voluntàries que s’estan amb nosaltres una mitjana de sis anys. 
Formem part de la confederació internacional Oxfam, composta 
de 21 organitzacions de tot el món amb les quals compartim  
un pla estratègic que ens permet sumar esforços per assolir  
els mateixos objectius. I treballem juntament amb més de  
544 organitzacions locals que treballen de prop amb les  
persones que pateixen la pobresa i s’organitzen per vèncer-la. 

Som una fundació privada, independent i sense ànim de lucre, 
dirigida per un consell de direcció renovat, amb un director nou 
des de l’abril del 2020. Ens governa un patronat de 13 membres 
vinculats al món acadèmic, el de l’empresa i el de la solidaritat.  
La nostra seu social és a Barcelona i tenim oficines a Bilbao, 
Madrid, Sevilla, València i Saragossa, així com 34 botigues de 
comerç just repartides per tot el territori espanyol.

Cada dia treballem per ser una organització més àgil, innovadora, 
transparent i feminista.

L’EQUIP QUE  
HO FA POSSIBLE

Aquest ha estat un any especialment difícil per a les persones 
que formem part d’Oxfam Intermón, en gran part a causa del 
confinament provocat per la COVID-19.

Hem treballat intensament per cuidar l’equip que ha 
estat en primera línia donant resposta a la COVID-19 
i assegurar-ne el benestar, escoltant les seves 
necessitats, oferint atenció psicosocial i sempre 
comprovant que tothom tenia les mesures de protecció 
necessàries, tant a les nostres botigues com als 
països on treballem.

Cada dia, desenes de persones 
es dediquen a explicar i divulgar 
la nostra feina pels carrers de tot 
Espanya amb l’objectiu que cada 
vegada més persones se sumin  
a la nostra causa. 

La Red Interlavapiés és una 
aliança d’associacions creades 
per persones migrants a la qual 
Oxfam Intermón dona suport.

Per mitjà de la nostra xarxa 
de botigues de comerç just 
promovem una manera ètica 
de consumir. 

El 64% dels membres 
contractats dels nostres 
equips treballen als països 
del Sud on es desenvolupen 
els nostres programes. 

TOTAL 
2.723 persones

51% Voluntariat estable 
1402 persones

49% Personal contractat 
1321 persones

«La nostra comunitat de 
Bangladesh fa 28 anys 
que viu en aquest barri, 
però els polítics no han 
mirat mai cap aquí. Volem 
facilitar la integració de la 
comunitat bangladeshiana 
i lluitar pels nostres drets 
i llibertats.» 

MOHAMMAD FAZLE ELAHI
President de l’associació 
Valiente Bangla, de la Red 
Interlavapiés 
© Foto: Pablo Tosco

«En les comunitats 
en què treballem, les 
oportunitats laborals 
s’han vist reduïdes a 
causa de la sequera i de 
la crisi de la COVID-19. 
Ara, les donacions 
són vitals perquè ens 
permeten atendre 
aquestes persones.»

WILLIAM CHAGUMAIRA
Tècnic de reducció de riscos  
de desastres a Zimbàbue
© Foto: Cynthia Matonhodze

«M’agrada tractar 
amb la gent que ve a 
la botiga perquè és 
gent compromesa. Ve 
a comprar els nostres 
productes, encara que 
siguin una mica més 
cars, perquè saben que 
són de comerç just.»

Mª REMEDIOS SAN ALEJO 
Voluntària de la nostra botiga  
de comerç just de Màlaga
© Foto: Jorge Luis Rivas García

«Recordo una conversa 
amb una dona que havia 
patit violència de gènere. 
En exposar-li els nostres 
programes, es va posar a 
plorar i em va explicar la 
seva experiència.  
Gràcies a persones com 
ella, m’adono que la 
nostra tasca és important 
i que encara queda molt 
per fer.»

RUSBELY BELTRE
Captadora de socis  
i sòcies al carrer
© Foto: Zulema Montesinos

5% 
Cooperants expatriats/des 
72 persones

36% 
A Espanya
473 persones

59% 
A altres països
776 persones
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Som una organització íntegra. Per això, exigim a les persones que treballen a Oxfam Intermón 
o que hi col·laboren aquesta mateixa integritat. La formació en integritat és un element 
important en la benvinguda a l’organització. Coordinem sessions periòdiques de sensibilització 
sobre assetjament laboral, assetjament sexual i abús de poder, durant les quals informem dels 
canals de denúncia existents i potenciem una millor detecció i gestió dels possibles casos. 
El nostre objectiu és combatre activament les pors que puguin impedir la denúncia d’aquest 
tipus de situacions.

Treballem per reforçar l’adopció de pràctiques feministes per millorar els estils de lideratge  
i posar fi a la discriminació, l’assetjament i les pràctiques poc ètiques. 

AMB LA INTEGRITAT AL COR

UN HORITZÓ SENSE DESIGUALTAT
Promovem la igualtat entre dones, homes i totes les identitats  
de gènere amb l’objectiu d’eliminar qualsevol discriminació  
en el si de la nostra organització. Hem incrementat la presència  
de dones al Patronat (ara són 6 de 12) i al Consell de Direcció  
(5 de 6). Durant aquest exercici, tan marcat pel confinament,  
hem accelerat la implementació de mesures que afavoreixen  
la conciliació familiar i la corresponsabilitat en les cures,  
amb especial èmfasi en el teletreball i la flexibilització horària. 

Hem format els nostres equips en justícia de gènere i hem 
incorporat nous criteris que asseguren la igualtat d’oportunitats 
en els processos de selecció. En aquest últim any, reforçant 
el nostre compromís per la inclusió, hem afegit un requisit en 
les licitacions per assegurar que els nostres proveïdors siguin 
centres especials de treball o compleixin amb la llei general de 
persones amb discapacitat. Incloem totes les ofertes laborals  
en borses de treball per a persones amb diversitat funcional  
i hem establert un conveni de pràctiques amb el centre ACIDH 
per a persones amb intel·ligència límit, que s’ha concretat amb 
l’arribada de cinc estudiants en pràctiques el passat octubre. 

També al mes d’octubre, la Fundació Integralia DKV ens va atorgar 
una menció especial com a ONG compromesa amb la discapacitat, 
en reconeixement a més de 15 anys treballant amb ells en 
l’atenció als nostres col·laboradors.

PROTEGIM I CUIDEM EL MEDI AMBIENT
Durant l’any 2020, l’empremta de carboni generada per totes 
les nostres oficines i botigues situades a Espanya ha estat de 
8.069 tCO2e. L’any 2030 volem ser una organització neutra en 
emissions, la qual cosa implica reduir les taxes actuals i treballar 
per compensar les que no puguem suprimir. A les nostres botigues 
i oficines, obtenim electricitat de fonts 100% renovables. 
Treballem amb proveïdors que aposten per la sostenibilitat, la 
inclusió social, l’economia verda i les noves energies. Hem reduït 
els viatges i fem servir materials reciclables, biodegradables o 
compostables; per exemple, l’embolcall de la nostra revista és de 
midó de blat de moro.

En les nostres activitats de comerç just, fomentem els mètodes 
de producció sostenibles i les compres a petita escala. El nostre 
objectiu és que tots els enviaments de la nostra botiga en línia 
siguin neutres en termes de CO2 l’any 2022. 

Hem impulsat diferents iniciatives pioneres, com, per exemple, 
un projecte de reforestació a l’àrea del Sahel, una de les zones 
més exposades a la crisi climàtica, on remunerem les dones i el 
jovent per plantar arbres. També hem dissenyat un programa de 
compensació de l’empremta de carboni a Timor Oriental.

ERRADIQUEM LA CORRUPCIÓ I EL FRAU
Ens esforcem diàriament per reforçar els mecanismes de 
prevenció i detecció de casos de corrupció. Com a resultat d’això, 
durant el passat exercici hem gestionat 17 casos de frau, per un 
import de 115.858 euros. En aquest sentit, organitzem sessions 
informatives per assegurar el compliment dels protocols antifrau, 
eliminar els conflictes d’interessos i, a causa de les peculiaritats 
d’alguns dels països on treballem, implementar les mesures de 
protecció antiterrorista. 

LA NOSTRA LLUITA CONTRA L’ABÚS
Mantenim una política de tolerància zero envers qualsevol tipus 
d’assetjament, explotació o abús sexual, i disposem d’un protocol 
d’actuació davant de qualsevol sospita. Durant el passat exercici, 
hem gestionat sis casos d’abús de poder i assetjament laboral, 
i cinc situacions relacionades amb conductes d’assetjament i 
abús sexual. En tot moment, les víctimes o persones afectades 
han rebut primers auxilis psicològics i, posteriorment, suport 
psicosocial i acompanyament. 



24

Tanquem l’exercici 2020-21 amb un balanç positiu d’1,9 milions 
d’euros, dels quals 1,7 milions es destinaran a recuperar les 
nostres reserves comptables, minvades pels resultats negatius 
dels dos últims exercicis, i la resta, a actuació en països. 

La inquietud generada per la COVID-19 ha provocat un lleuger 
descens dels ingressos derivats de particulars i empreses,  
però en contrapartida han augmentat les vendes de comerç just,  
les herències i els llegats. A més, continuem tenint un amplíssim 
suport de les entitats públiques, com la Unió Europea o d’altres 
que ens transfereixen fons per mitjà d’afiliades Oxfam, com ara 
Oxfam Alemanya o Oxfam Dinamarca. 

Tot això ens ha permès destinar als nostres programes d’actuació 
3,5 milions d’euros més respecte al 2019-20 i, per tant, arribar  
a molta més gent en aquest any especialment difícil. Així mateix, 
hem pogut mantenir les nostres campanyes per reclamar que la 
gestió de la crisi post-COVID no deixi ningú enrere i hem continuat 
comprant productes de comerç just a famílies productores  
i organitzacions de països de l’Amèrica Llatina, l’Àsia i l’Àfrica.

A la part de despesa, davant la inestabilitat generada per la pan-
dèmia, aquest any hem gestionat les nostres despeses operatives 
habituals d’una manera especialment prudent i continguda.  
Això, sumat a estalvis derivats de la suspensió temporal d’algunes 
activitats i una situació favorable dels tipus de canvi al tancament 
de l’exercici, explica en gran part el balanç positiu. 

Ingressos privats 80.315.964
Persones sòcies i donants particulars i institucions 30.036.063
Emergències 605.352 
Herències i llegats 1.450.046
Comerç just 7.054.873
Oxfams 29.131.900
Altres 12.037.730

Ingressos públics 36.672.639
Govern espanyol 1.439.953
Unió Europea i ECHO 22.332.337
Administracions autonòmiques i locals 2.787.658
Organismes multilaterals 10.037.764
Altres 74.927

Programes d’actuació 102.932.550
Cooperació internacional 87.813.371
    Desenvolupament 54.446.787 
    Humanitària 33.366.584

Campanyes de sensibilització 8.156.622
Comerç just 6.962.558

Administració i captació de fons 12.072.724
Administració 3.918.302 
Captació de fons 8.154.421

LES NOSTRES FINANCES

«Aquest any hem destinat 
3,5 milions d’euros més 
que en l’exercici passat 
a programes d’acció 
humanitària per respondre  
a l’impacte duríssim  
de la pandèmia en milers  
de persones.» 

ROSA SALA
Directora d’operacions  
d’Oxfam Intermón
© Foto: Elisabet Mateu / Oxfam Intermón

INGRESSOS

DESPESES

TOTAL DESPESES 115.005.274 €

RESULTAT 1.983.329 €

TOTAL INGRESSOS 116.988.603 €
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INGRESSOS PRIVATS INGRESSOS PÚBLICS

Persones sòcies i donants  
particulars i institucions
Emergències
Herències i llegats
Comerç just
Oxfams
Altres

Unió Europea i ECHO
Administracions autonòmiques i locals
Organismes multilaterals
Govern espanyol

Nota: Els fons provinents d’Oxfams són, en gran part,  
subvencions públiques dels governs de diferents afiliats  
a programes que gestionem des d’Oxfam Intermón.  

37% Persones sòcies i donants 
particulars i institucions

61% Unió Europea i ECHO

4% Govern espanyol

8% Administracions 
autonòmiques i locals

27% Organismes multilaterals

1% Emergències

2% Herències i llegats

9% Comerç just

36% Oxfams

15% Altres

DESPESES PER CAUSES DESPESES PER CONTINENTS

Nota: L’aportació a Europa es correspon amb la feina  
contra les desigualtats econòmiques i socials a Espanya. 

Reduir la desigualtat 
Drets de les dones
Salvar vides
Aliments i recursos naturals

Àfrica, Magrib i Orient Mitjà
Amèrica Llatina
Europa

28% Reduir la desigualtat 

54% Àfrica, Magrib i Orient Mitjà

6% Europa

40% Amèrica Llatina

19% Drets de les dones

33% Salvar vides

20% Aliments i 
recursos naturals

INGRESSOS

Privats
Públics

DESPESES

Programes d’actuació
Administració i captació 
de fons

89,5 % 
Programes d’actuació

68,7% 
Privats

10,5 %  
Administració i captació  
de fons

31,3% 
Públics
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HO HEM ACONSEGUIT,  
GRÀCIES A VOSALTRES
En aquest any tan complicat, en què ens hem enfrontat 
a una crisi sanitària, econòmica i humanitària sense 
precedents en la nostra història recent, ens sentim més 
que mai en l’obligació d’expressar-vos el nostre agraïment 
més sincer. Institucions públiques, entitats privades, 
socis i sòcies, clientela de les nostres botigues de comerç 
just, professionals amb gran rellevància pública..., volem 
donar-vos de nou les gràcies. 

Sabem que aquest any no només ha estat dur per als països 
del Sud, la situació dels quals s’ha vist encara més agreujada 
per la COVID-19, sinó també per a totes les persones que no 
heu deixat de donar-nos suport i que heu patit, poc o molt, 
els efectes de la pandèmia. Tingueu molt clar que, sense tots 
i totes vosaltres, mai no ho hauríem aconseguit. 

299.190
SEGUIDORS/ES A LES XARXES SOCIALS 

COFINANÇADORS 
PÚBLICS

49950
PERSONES QUE ENS ESMENTEN 
EN EL SEU TESTAMENT

178.249
PERSONES SÒCIES I DONANTS

285.000
COMPRADORS/ES DE COMERÇ JUST

936 EMPRESES COL·LABORADORES, 
FUNDACIONS  
I ENTITATS PRIVADES 

46.839
ACTIVISTES «M’agrada donar suport  

a Oxfam Intermón i difondre 
les seves iniciatives tan 
necessàries per construir  
un món més just, com la  
denúncia de la precarietat 
que pateixen els i les 
treballadores essencials  
al nostre país.»

ANA BELÉN 
Actriu i cantant
© Foto: Paco Navarro

«Col·laboro amb Oxfam 
Intermón des que vaig 
tenir el primer sou i ho faig 
perquè és una organització 
internacional en què confio 
plenament per fer arribar la 
meva ajuda a molts països 
que tant ho necessiten.»

JAVIER SAIZ 
Soci d’Oxfam Intermón 
© Foto: Javier Saiz

«La Fundació Ferrer 
Sustainability neix de la 
voluntat d’impulsar una  
nova manera de fer negocis  
i d’estar presents al món.  
Volem contribuir a la reducció 
de la desigualtat i a la 
construcció d’una societat 
més justa i sostenible. 
D’aquest compromís  
neix la col·laboració  
amb Oxfam Intermón.»

ESTEFANÍA RICO
Head of Philanthropy de la  
Fundació Ferrer Sustainability
© Foto: Fundación Ferrer Sustanaibility
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ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS

COFINANÇADORS PÚBLICS

EMPRESES COL·LABORADORES

AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO / INSTITUTO DE LA JUVENTUD: SUBDIRECCIÓN GENERAL DE COOPERACIÓN / MINISTERIO ASUNTOS 
EXTERIORES Y COOPERACIÓN / AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / AJUNTAMENT DE BARCELONA / AJUNTAMENT DE PETRÉS / AYUNTAMIENTO DE 
BILBAO / AYUNTAMIENTO DE MADRID / AYUNTAMIENTO DE VALENCIA / AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA / DIPUTACIÓN FORAL DE BIZKAIA / DIPUTACIÓN GENERAL DE ARAGÓN / 
FEDERACIÓN NAVARRA DE MUNICIPIOS / GOBIERNO DE CANTABRIA / GOBIERNO DE NAVARRA / GOBIERNO VASCO / JUNTA DE ANDALUCÍA / JUNTA DE COMUNIDADES CASTILLA 
LA MANCHA / JUNTA DE EXTREMADURA / SERVICIO ESPAÑOL PARA LA INTERNALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN / XUNTA DE GALICIA / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION / 
ONU MUJERES / UNITED NATIONS / AGENCIA FRANCESA DE DESARROLLO / AGENCIA SUIZA PARA EL DESARROLLO Y LA COOPERACIÓN / AUSAID / DÉPARTEMENT FÉDÉRAL 
AFFAIRES ÉTRANGÈRES / EMBAJADA DE ALEMANIA (REPÚBLICA DOMINICANA) / FONDS AGRO-INDUSTRIE DU PCESA / MINISTÈRE DE L’ECONOMIE, DU PLAN ET DE COOPERATION 
(REPUBLIC CENTRAFRICAINE) / OFFICE OF FOOD FOR PEACE (FFP) / OFFICE OF U.S. FOREIGN DISASTER ASSISTANCE / SWEDISH INTERNATIONAL DEVELOPMENT COOPERATION 
AGENCY / EUROPE AID / DG ECHO - EUROPEAN CIVIL PROTECTION AND HUMANITARIAN AID OPERATIONS / AGENCE RÉGIONALE POUR L’AGRICULTURE ET L’ALIMENTATION

GOVERN ESPANYOL UNIÓ EUROPEA ORGANISMES MULTILATERALS

BANC SABADELL / BERSHKA / CAIXA POPULAR / CAIXA ENGINYERS / TERESA Y JOSÉ PLANA / FGC / FUNDACIÓN CAJA NAVARRA / FUNDACIÓ FERRER SUSTANAIBILITY /  
FUNDACIÓ PRIVADA NOU CIMS / FUNDACIÓ LA CAIXA / FUNDACIÓN CANARIA NARANJO GALVÁN / FUNDACIÓ PRIVADA GIRBAU / FUNDACIÓN ARNHOLD DE LA CÁMARA / 
GIRÓ / IGALIA / LABORATORIOS VIÑAS / LA RIOJA ALTA S.A / RENFE / FOX / SABA PARKINGS / SOREA / TMB / TOUS / URBASER / FUNDACIÓ PRIVADA MIARNAU / VERITAS / 
CUATRECASAS GONÇALVES PEREIRA / ESADE / DELOITTE / REGALO ORIGINAL GLOBAL / MARVÀ 2. HOLDINGS / T. 500 PURATOS / PERE SANFELIU PASTISSER / AIGUES DE VIC /  
AROFISH / AROPESCA / ASEPEYO / SERESCO / COTTET IMCOT / FUNDACIÓN REPARTO SOLIDARIO / INGRAM MICRO / FUNDACIÓN ANTONI SERRA / CROMATIKA COMUNICACIÓN / 
KRITER SOFTWARE S.L. / KAVE HOME / FUNDACIÓ BANCÀRIA LA CAIXA / RCI BANQUE / NOVARTIS FARMACEUTICA / ESTEBAN ESPUÑA / NETQUEST DE INVESTIGACIÓN / PULSO 
INFORMÁTICA / ERCROS / VANDERLANDE INDUSTRIES / FUNDACIÓN TRIODOS BANK / TRIODOS BANK / ASPACE / MERLIN PROPERTIES SOCIMI / 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 / BROWN FORMAN SPAIN / VERTI / COMAIGUA / LLAMBÉS CLÍNICA DENTAL / PERCENTIL / IATA / Altres col·laboradors: AJUNTAMENT DE SANT CUGAT



OxfamIntermon info@OxfamIntermon.org
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