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OXFAM INTERMÓN 
 

 

Som persones que lluitem, com a part d'un moviment global, al costat de les 
poblacions desfavorides per eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir 

que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir 

Volem un món sense pobresa, en què les persones puguin influir en les 
decisions que afecten les seves vides, gaudir dels seus drets i assumir les seves 
responsabilitats, en el qual tots els éssers humans siguin valorats i tractats amb 

El dret de les persones a ser escoltades: reivindicar el dret a una vida digna

Sistemes alimentaris sostenibles
Un repartiment just dels recursos naturals

Finançament del desenvolupament i serveis socials bàsics i 

Com a organització vam néixer el 1956.

Des de 1997 formem part de la 

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.

Dins de la confederació hem assumit

seguretat a 13 països dels 90 en què es treballa.

Formem l’equip d’Oxfam Intermón un total de 2.935 persones

estables i 1.230 contractades

objectiu comú: construir un futur sense pobresa

Comptem amb més de 176.000 col·laboradors actius, dels quals quasi 149.000 són 

socis (març 2019). 

 

MISSIÓ 
Som persones que lluitem, com a part d'un moviment global, al costat de les 

poblacions desfavorides per eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir 
que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir 

d'una vida digna. 

 

 

VISIÓ 
Volem un món sense pobresa, en què les persones puguin influir en les 

decisions que afecten les seves vides, gaudir dels seus drets i assumir les seves 
responsabilitats, en el qual tots els éssers humans siguin valorats i tractats amb 

equitat. 
 

 

OBJECTIUS 
El dret de les persones a ser escoltades: reivindicar el dret a una vida digna

Salvar vides, ara i en el futur 
Sistemes alimentaris sostenibles 

Un repartiment just dels recursos naturals 
Finançament del desenvolupament i serveis socials bàsics i universals

 

 

 

Com a organització vam néixer el 1956. 

ormem part de la confederació Oxfam, 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.  

hem assumit la responsabilitat legal, contractual, financera i de 

dels 90 en què es treballa. 

Formem l’equip d’Oxfam Intermón un total de 2.935 persones (1.705 voluntàries 

contractades) que compartim uns mateixos valors i ens mou un 

objectiu comú: construir un futur sense pobresa (març 2019). 

Comptem amb més de 176.000 col·laboradors actius, dels quals quasi 149.000 són 
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Som persones que lluitem, com a part d'un moviment global, al costat de les 
poblacions desfavorides per eradicar la injustícia i la pobresa, i per aconseguir 

que tots els éssers humans puguin exercir plenament els seus drets i gaudir 

Volem un món sense pobresa, en què les persones puguin influir en les 
decisions que afecten les seves vides, gaudir dels seus drets i assumir les seves 
responsabilitats, en el qual tots els éssers humans siguin valorats i tractats amb 

El dret de les persones a ser escoltades: reivindicar el dret a una vida digna 

universals 

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 

la responsabilitat legal, contractual, financera i de 

1.705 voluntàries 

valors i ens mou un 

Comptem amb més de 176.000 col·laboradors actius, dels quals quasi 149.000 són 



 

 

 

OXFAM INTERMÓN A SANT CUGAT DEL VALLÈS
 

 

El Comitè d’Oxfam Intermón 

2000. 

 

Els comitès locals som equips esta

l'ideari d'Oxfam Intermón i treballe

Som responsables de la presència d'Oxfam Intermón en la 

tenim la representació a nivell local. Facilitem

de les propostes de canvi i accions institucionals prioritàries, contribuint a una major 

credibilitat i confiança de la societat a Oxfam Intermón

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els comitès traslladem a nivell local els principals àmbits de treball d’Oxfam Intermón

Acció humanitària

 

Programes 

de desenvolupament

des dels quals assegurem aliments i treball digne, p

aliments i refugi en crisis humanitàries

desigualtat. 

 

A tot això ha contribuït el Comitè de S

de 2018 i juliol de 2019, les activitats 

 

�   Voluntaris Comitè

�   Socis

�   Donants

�   Col·laboradors actius campanyes

�   Col·laboradors totals

Participació en Sant Cugat del Vallès (31/03/2019)

OXFAM INTERMÓN A SANT CUGAT DEL VALLÈS 

Intermón a Sant Cugat va iniciar la seva trajectòria el gener de

equips estables de persones que compartim

l'ideari d'Oxfam Intermón i treballem juntes per aconseguir la Missió de la institució. 

responsables de la presència d'Oxfam Intermón en la nostra zona de treball i 

ntació a nivell local. Facilitem, executem i promovem un major impacte 

de les propostes de canvi i accions institucionals prioritàries, contribuint a una major 

edibilitat i confiança de la societat a Oxfam Intermón 

Els comitès traslladem a nivell local els principals àmbits de treball d’Oxfam Intermón

 

Acció humanitària    Comerç just 

    Campanyes  

de desenvolupament    i sensibilització

els quals assegurem aliments i treball digne, proporcionem aigua, sanejament, 

crisis humanitàries, defensem els drets de les dones i reduïm la 

el Comitè de Sant Cugat del Vallès, desenvolupant, 

les activitats següents. 

 

Voluntaris Comitè 15

1.165

Donants 184

Col·laboradors actius campanyes 231

Col·laboradors totals 1.376

Participació en Sant Cugat del Vallès (31/03/2019)
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Sant Cugat va iniciar la seva trajectòria el gener de l’any 

bles de persones que compartim els valors de 

la Missió de la institució. 

nostra zona de treball i 

un major impacte 

de les propostes de canvi i accions institucionals prioritàries, contribuint a una major 

Els comitès traslladem a nivell local els principals àmbits de treball d’Oxfam Intermón 

 

sensibilització 

roporcionem aigua, sanejament, 

, defensem els drets de les dones i reduïm la 

desenvolupant, entre agost 



 

 

 

COMERÇ JUST 
 

� Accions de venda ordinàries: 

� Accions de venda extraordinàries:

o Festa de Tardor 

o IES Angeleta Ferrer

 

 

 

 

 

 

 

ACCIÓ CIUTADANA. SENSIBILITZACIÓ. CAMPANYES
 

 

REFUGIATS - MIGRANTS

� Acció de carrer “Cruïlla de camins”

Tardor.  

Recollida de signatures campanya “

GOVERN QUE COMPLEIXI 

PROMETRE”: 44  

(novembre 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

DESIGUALTAT 

� Acció de carrer. “Contra la precarietat laboral
(gener, febrer i març 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Import vendes 

ordinàries:   11 (setembre 2018 a juliol 2019) 

extraordinàries: 

Festa de Tardor (octubre 2018) 

IES Angeleta Ferrer (desembre 2018) 

ACCIÓ CIUTADANA. SENSIBILITZACIÓ. CAMPANYES 

MIGRANTS 

Acció de carrer “Cruïlla de camins” a la Festa de 

Recollida de signatures campanya “EXIGIU AL 

GOVERN QUE COMPLEIXI EL QUE VA 

Acció de carrer. “Contra la precarietat laboral”  
  

Import vendes comerç just  2.915,18 € 
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ARMES 
 

� Presentació, juntament amb Amnistia Internacional,

 d’una moció a l’Ajuntament instant

a demanar al Govern Central el 

cessament de la venda d’armes a 

l’Aràbia Saudita, amb el resultat de la 

seva aprovació  
(desembre 2018). 

 

 

 

 

 

� Cinefòrum amb el documental “La guerra empieza aquí”, i presentació a càrrec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÈNERE 
 

� Exposició  

“Homes i dones som iguals, però... #no hi ha peròs”

• Festa “FemBarri” 

• Casal de Mira

• Universitat Internacional de la Pau 

 

 

 

 

 

� Participació en el cicle de cinefòrum "Mon a la 

fresca" organitzat per la Xarxa Solidària 

documental "Hotel explotación. Las kellys"

comptant amb la presència de 

representants del moviment de 

 

Presentació, juntament amb Amnistia Internacional, 

d’una moció a l’Ajuntament instant-lo 

a demanar al Govern Central el 

cessament de la venda d’armes a 

l’Aràbia Saudita, amb el resultat de la 

Cinefòrum amb el documental “La guerra empieza aquí”, i presentació a càrrec

d’Arcadi Oliveras, a Cal Temerari 
(maig 2019).  

“Homes i dones som iguals, però... #no hi ha peròs” 

Festa “FemBarri” (maig 2019) 

Casal de Mira-sol (juny 2019) 

Universitat Internacional de la Pau (juliol 2019) 

en el cicle de cinefòrum "Mon a la 

fresca" organitzat per la Xarxa Solidària amb el 

documental "Hotel explotación. Las kellys", 

amb la presència de la directora i 

moviment de Kellys (juliol 2019) 
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Cinefòrum amb el documental “La guerra empieza aquí”, i presentació a càrrec  

d’Arcadi Oliveras, a Cal Temerari  



 

 

 

ALTRES ACCIONS 

� Jornada de rendició de comptes sobre l’activitat d’Oxfam Intermón 2017
(desembre 2018) 

� Col·laboració en la xerrada organitzada per la Xarxa Solidària de Sant Cugat 

"Colòmbia, el procés de pau des dels ulls de les víctimes" 

 

 

PRESÈNCIA INSTITUCIONAL
 

� Membres de la Xarxa Solidària
setembre 2018 i juny 2019

� Participació en la Comissió preparació Festa de Tardor

reunions (setembre i octubre 2018 i març i juny 2019

� Participació en el vídeo

Voluntariat de Sant Cugat 

� Representació de la 

Sanitat i Ciutadania

 

 

PRESÈNCIA A MITJANS DE 
 

� 4 publicacions a “El Cugatenc”

� 2 publicacions a Cugat.cat 

� 6 publicacions a TOT St. Cugat 

� Entrevista al programa de ràdio magazin

la rendició de comptes d’OI i del Comitè de St. Cugat en el curs passat 
(desembre 2018). 

� 12 insercions a l’agenda de l’Ajuntament 
(setembre 2018 - juliol 2019)

� 11 insercions a l’agenda
(setembre 2018 - juliol 201

� Programa oficial Festa de Tardor

� Programa activitats 

� Programa activitats 

� Mitjans Comunicació Oxfam Intermón. 

2 publicacions al Butlletí mensual socis 

2 publicacions a l’agenda de la 

1 missatge específic a socis de Sant Cugat 

 

Jornada de rendició de comptes sobre l’activitat d’Oxfam Intermón 2017

ol·laboració en la xerrada organitzada per la Xarxa Solidària de Sant Cugat 

"Colòmbia, el procés de pau des dels ulls de les víctimes" (gener

INSTITUCIONAL 

Xarxa Solidària de sant Cugat. Participació en 8 reunions 
setembre 2018 i juny 2019) 

Comissió preparació Festa de Tardor, amb assistència a 

setembre i octubre 2018 i març i juny 2019) 

vídeo promocional del voluntariat promogut per l’O

Voluntariat de Sant Cugat (gener 2019) 

de la Xarxa Solidària en el Consell Sectorial de Serveis Socials, 

Sanitat i Ciutadania (març 2019) 

PRESÈNCIA A MITJANS DE COMUNICACIÓ 

publicacions a “El Cugatenc” (desembre 2018 i gener i juliol 2019) 

publicacions a Cugat.cat (desembre 2018)  

6 publicacions a TOT St. Cugat (març - juliol 2019) 

Entrevista al programa de ràdio magazin “St. Cugat a fons” de Cugat.cat sobre 

la rendició de comptes d’OI i del Comitè de St. Cugat en el curs passat 

12 insercions a l’agenda de l’Ajuntament  
juliol 2019) 

11 insercions a l’agenda del Butlletí del Voluntariat 
juliol 2019)  

oficial Festa de Tardor (octubre 2018) 

 Cal Temerari (maig 2019) 

 Ateneu Santcugatenc (juliol 2019) 

Mitjans Comunicació Oxfam Intermón.  

Butlletí mensual socis (octubre 2018 i maig 2019) 

a l’agenda de la web oficial (octubre 2018 i maig 2019)

1 missatge específic a socis de Sant Cugat (maig 2019) 
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Jornada de rendició de comptes sobre l’activitat d’Oxfam Intermón 2017-2018 

ol·laboració en la xerrada organitzada per la Xarxa Solidària de Sant Cugat 

gener 2019). 

de sant Cugat. Participació en 8 reunions (entre 

, amb assistència a 5 

promocional del voluntariat promogut per l’Oficina del 

de Serveis Socials, 

“St. Cugat a fons” de Cugat.cat sobre 

la rendició de comptes d’OI i del Comitè de St. Cugat en el curs passat 

(octubre 2018 i maig 2019) 



 

 

 

ACCIONS INTERNES 
 

� Reunions d’equip: 13

� Reunions amb altres organitzacions

� Accions captació voluntariat. Presència a web OI
(setembre 2018 – juliol 2019)

� Presència a la trobada 

� Presència a la trobada territorial

� Participació en les reuni

� Presència al Curs d’Estiu de la Universitat I

 

 

 

Reunions d’equip: 13 (setembre 2018 a juliol 2019 -11 ordinàries i 2 extraordinàries

Reunions amb altres organitzacions: 3 (novembre 2018; febrer i abril 2019)

captació voluntariat. Presència a web OI, “Haces falta” i altres
juliol 2019) 

Presència a la trobada estatal de coordinadors (novembre 2018). 

Presència a la trobada territorial (març 2019). 

reunions on-line de coordinadors (setembre 2018 i juny

Curs d’Estiu de la Universitat Internacional de la Pau 

7 

extraordinàries) 

(novembre 2018; febrer i abril 2019) 

, “Haces falta” i altres 

setembre 2018 i juny 2019) 

nternacional de la Pau (juliol 2019). 


