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MISSIÓ

VISIÓ

OBJECTIUS

Som persones que lluitem, com a part d’un moviment global, al costat de les poblacions desfa-
vorides 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.

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.

1. El dret de les persones a ser escoltades: reivindicar el dret a una vida digna.
2. Salvar vides, ara i en el futur.
3. Sistemes alimentaris sostenibles.
4. Un repartiment just dels recursos naturals.
5. Finançament del desenvolupament i serveis socials bàsics i universals.

Com a organització vam néixer el 1956.

Des de 1997 formem part de la confederació Oxfam, constituïda per un total de 19 organit-
zacions, 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 la responsabilitat legal, contractual, financera i de seguretat 
a 13 països dels 90 en què es treballa.
.

Trobada cordinadors (05/10/2019)

L’equip d’Ofam Intermón està 
format per:

2.935 persones:
- 1.705 voluntàries estables
- 1.230 contractades

Ofam Intermón compta amb:

més de 225.000 col·labo-
radors dels quals 143.131 
són socis.
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El Comitè d’Oxfam Intermón a Sant Cugat va iniciar la seva trajectòria el gener de l’any 
2000.

Els comitès locals som equips estables de persones que compartim els valors de l’ideari 
d’Oxfam Intermón i treballem juntes per aconseguir la missió de la institució. Som responsa-
bles de la presència d’Oxfam Intermón en la nostra zona de treball i tenim la representació 
a nivell local. Facilitem, executem i promovem un major impacte de les propostes de canvi i 
accions institucionals prioritàries, contribuint a una major credibilitat i confiança de la societat a 
Oxfam Intermón

Traslladem a nivell local els principals àmbits de treball d’Oxfam Intermón:

ACCIÓ
HUMANITÀRIA

PROGRAMES DE
DESESNVOLUPAMENT

COMERÇ JUST

CAMPANYES I
SENSIBILISTZACIÓ

Amb aquestes accions assegurem aliments i treball digne, proporcionem aigua, sanejament, 
aliments i refugi en crisis humanitàries, defensem els drets de les dones i reduïm la desigualtat.

Per realitzar aquestes accions i aconseguir aquests objectius al nostre Comitè d’Oxfam Inter-
món a Sant Cugat del Vallès necessitem de la participacició de la població. Entre aquesta 
particiàció trobem voluntaris, socis, donants i col·laboradors.

Reunió final de curs (09/07/2019)

  Voluntaris           Socis            Donants             Col·laboradors actius             Col·laboradors
      comitè                                                                campanyes                               totals

          27                      1125                 146                                 156                                             1293

PARTICIPACIÓ A SANT 
CUGAT DEL VALLÉS 

2019-2020
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CELEBRACIÓ
DEL 20è

ANIVERSARI
2020

En aquest curs 2019-2020 hem de destacar la celebració de l’aniversari del naixement 
del nostre Comité a Sant Cugat del Vallès. Aquest any cumplim els 20 anys d’existèn-
cia, d’esforç i de contribució des de l’inici de la seva trajectòria al gener de 2020.

Logotip dels 20 anys del Comitè d’Oxfam Intermón a Sant Cugat del Vallès

Amb el propòsit d’aconseguir fons destinats als projectes que la 
nostra organització porta a terme i coincidint amb la celebració del 
20è aniversari, vam decidir fer bosses amb el logo commemoratiu. 
Aquestes procedeixen del Comerç Just i estan fetes amb mate-
rials orgànics.

Bossa amb el logotip 
commemoratiu del 20è 

aniversari

Sortida Comerç Just (07-03-2020)



MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019-2020
ACTIVITATS I PARTICIPACIÓ PER 
PART DEL COMITÉ

COMERÇ 
JUST

El Comerç Just és una de les principals accions que Oxfam Intermón du a terme per com-
plir i assolir la seva missió i els seus objectius. Amb la venda d’aquests productes de comerç just 
s’ajuda a millorar la vida de molts petits productors i productores d’Amèrica Llatina, 
d’Àsia i d’Àfrica, que garanteixen artícles de gran qualitat, que es distribueixen sense inter-
mediaris i pels quals reben un salari digne.

A Sant Cugat del Vallès, no tenim botiga física, però des del Comitè organitzem parades de 
Comerç Just on oferim productes “Tierra Madre”, la marca d’alimentació del comerç just 
d’Oxfam Intermón, com cafès, diferents productes de cacao i cereals, sucre i tes.

Accions de venda per part del comitè

 - ACCIONS DE VENDA ORDINÀRIES: 11 (abril 2019 - març 2020)

 - ACCIONS DE VENDA EXTRAORDINÀRIES: 3
 - Festa de Tardor (octubre 2019)
 - IES Angeleta Ferrer (desembre 2019)
 - Market Solidari del Banc de Sabadell (desembre 2019)
[Degustacions: 1 (xocolata, desembre 2019)]

IMPORT VENDES COMERÇ JUST: 3.497,04€

PROPOSTA a l’Ajuntament d’accions en matèria de Comerç Just per al curs 
2020-2021 (març 2020)

Sortida Comerç Just (07-03-2020)
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ACCIÓ
CIUTADANA,

SENSIBILITZACIÓ 
I CAMPANYES

 A través de l’acció ciutadana, de 
la sensibilitazació i de les campanyes, 
es pretén recolzar i contribuir en la difu-
sió de causes i denúncies promo-
gudes per l’organització, incidint en 
l’àmbit local d’actuació.

 Per aconseguir-ho, definim i 
duem a terme les accions i activitats de 
sensibilització i incidència ciutadana, 
proposem formes de participació junta-
ment amb altres movimets i organitza-
cions lolcals i, a través de l’ajuntament, 
consells municipals i mitjans de comuni-
cació, treballem per incidir en la pobla-
ció.

 Els diversos temes que s’han 
promogut aquest curs 2019-2020 són:

ARMES

Cinefòrum “La guerra empieza aquí” (24-10-2019)

Presentació en cinefòrum del 
documental “La guerra empieza 
aquí”, per denunciar la venda 
d’armes, en col·laboració amb 
Amnistia Internacional.
La presentació va ser a càrrec 
d’Arcadi Oliveras.

Es van dur a terme 3 sessions:
 - Sant Cugat del Vallès, Cal Temerari (maig 2019)
 - Sant Cugat del Vallès, Cal Temerari (octubre 2019)
 - Cerdanyola del Vallès, Ateneu (novembre 2019)

DRETS HUMANs

“Juntas somos victoria” (01-10-2019)

Participació en l’acció “Juntas somos 
victoria” per fer costat i donar suport 
a les Defensores dels Drets 
Humans i Mediambientals de 
Colòmbia.

(octubre de 2019)



Cinefòrum “La guerra empieza aquí” (24-10-2019)
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ACCIÓ
CIUTADANA,

SENSIBILITZACIÓ 
I CAMPANYES

CRISI CLIMÀTICA
Adhesió al manifest “Vaga mundial pel clima” del 
27 de setembre, juntament amb la Xarxa Solidària, a 
iniciativa d’Oxfam Intermón. (setembre 2019)

Participació en diverses accions de la Festa de Tar-
dor que es va celebrar a l’octubre de 2019:
 - Acció “Crisi climàtica: una emergència social”.
 - Acció “Cara a cara amb l’emergència social: 
diàlegs amb testimonis” en relació amb la crisi climàtica 
(conjuntament amb la Xarxa Solidària).

La Festa de Tardor és una festa que es 
celebra a Sant Cugat del Vallès des de l’any 
1976 sota un lema diferent cada any que sol 
reivindicar algun tema en concret. Aquesta l’or-
ganitzen les entitats i les associacions 
de la ciutat, que alhora mostren les seves 
activitats i realitzacions als ciutadans.

L’eix de la Festa de Tardor d’aquest any 2019 
va ser l’emergència social i es reivindica-
ven i defensaven la presència i l’acció de les 
entitats com a solució del problema.

Celebració d’una exposició anomenada “L’aigua és vida” al Mercat 
Solidari del Banc Sabadell que es va dur a terme al setembre de 2019.

“Festa de Tardor” (27-10-2019)

Cartell i acció “Cara a cara amb 
l’emergència social” a la “Festa de Tardor”

(27-10-2019)



GÈNEREACCIÓ
CIUTADANA,

SENSIBILITZACIÓ 
I CAMPANYES
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Realització d’una exposició anomenada “Homes i dones som iguals, però... #no hi ha 
peròs”. Aquesta s’ha presentat en diferents esdeveniments i establiments com:

 - Festa “Fem Barri” (maig 2019)
 - Casal de Mira-Sol (juny 2019)
 - Universitat Internacional de la Pau (juliol 2019)
 - Bliblioteca de Mira-Sol (octubre 2019)
 - Bibiloteca Central de Sant Cugat (novembre 2019)
 - Biblioteca de Volpelleres (febrer 2020)
 - IES Arnau Cadell (febrer 2020)
 - IES Leonardo da Vinci (febrer 2020)
 - Escola Thau (març 2020)

7è panell de l’exposició “Homes i dones 
som iguals, però... #no hi ha peròs”

Exposició dels panells
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ACCIÓ
CIUTADANA,

SENSIBILITZACIÓ 
I CAMPANYES

Elaboració del 7è panell titulat “Situació de la dona a Sant Cugat i a Catalunya” 
per a l’exposició i disseny i creació d’una activitat participativa per fer a les escoles. 
Aquesta activitat participativa s’ha dut a terme a l’IES Leonardo da Vinci mitjançant sessions a 
diferents grups d’edat. Quatre sessions als grups de 3r d’ESO, una als de 4t i una per als de 1r 
de Batxillerat. (febrer 2020)

Ativitat Participativa a l’IES Leonardo da Vinci

Presentació en el cinefòrum del documental “Hotel explotación. Las kellys”, comptant 
amb la presència de la directora Georgina Cisquella i representants del moviment de Ke-
llys, dins del cicle “Mon a la fresca” organitzat per la Xarxa Solidària.

(juliol 2019)

Cinefòrum del documental “Hotel explotación. Las kellys.”



PARADISOS FISCALS

DESIGUALTAT

ACCIÓ
CIUTADANA,

SENSIBILITZACIÓ 
I CAMPANYES
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Felicitació any nou sobre les ZLPF (Zones Lliu-
res de Pradisos Fiscals)

Felicitació any nou sobre les ZLPF (Zones Lliu-
res de Pradisos Fiscals)

Enviament d’una felicitació d’any nou sobre les 
ZLPF (Zones Lliures de Pardisos Fiscals) als cinc 
grups polítics de l’Ajuntament.

(gener 2020)

Organització de dues reunions: una amb els Ti-
nents d’alcaldia de presidència i de promoció econò-
mica, i amb el grup municipal del PSC, i l’altra amb 
l’Alcadessa i la Tinenta d’alcaldia de drets socials, i amb els grups municipals ERC i CUP.

L’objectiu d’ambdues reunions, realitzades al febrer d’aquest any 2020 era demanar accions 
municipals en matèria de ZLPF i lliurar documentació.

Presentació de l’informe OI sobre des-
igualtat 2020.

Es va dur a terme a l’Ateneu Santcugatenc i 
vam poder comptar amb la presència de Da-
vid Fernàndez, periodista, polític i persona 
lligada al món de l’activisme i els moviments 
socials, i amb Cristina Rovira, llicenciada 
en ciències polítiques i que treballa a Oxfam 
Intermón en programes de reducció de les 
desigualtats.

(febrer 2020)David Fernández i Cristina Rovira a la presentació de l’informe 
sobre desigualtat 2020
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LA XARXA SOLIDÀRIA: participació en 7 reunions.
(abril 2019 - febrer 2020)

COMISSIÓ PREPARACIÓ “FESTA DE TARDOR”: participació a 5 reunions.
(juny - octubre 2019)

La Xarxa Solidària d’Entitats de Sant Cugat és l’espai de trobada i col·laboració 
entre les entitats que, des de l’àmbit local, se solidaritzen amb els pobles dels paï-
sos empobrits i treballen per transformar les relacions de poder que causen, perpè-
tuen i agreugen les desigualtats. La Xarxa treballa per la universalització dels drets 
polítics, civils, socials, económics, culturals i mediambientals des d’una perspectiva 
global.

ACTES organitzats per l’ajuntament:

 - Dia mundial contra la violència masclista: participació en la presentació dels 
 actes.

(novembre 2019)

 - Dia Internacional del Voluntariat (organitzat per l’Oficina del Voluntariat de Sant 
 Cugat): participació en la celebració de la diada.

(dessembre 2019)

 - Dia mundial de la dona: participació en la presentació del programa d’aquesta
 diada.

(febrer 2020)

La Comissió de la Festa de Tardor està integrada per entitats de Sant Cugat per tal d’or-
ganitzar cada any l’esdeveniment.
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 - El Cugatenc:
      2 publicacions (juliol 2019 
i febrer 2020)

 - Cugat.cat:
      9 publicacions (novembre 
2019 - febrer 2020)

 - TOT St. Cugat (edició 
paper):
      16 publicacions (abril 
2019 - març 2020)

 - TOT St. Cugat (edició di-
gital):
      1 publicació (febrer 2020)

 - St. Cugat Magazine:
      1 publicació (novembre 
2019)

 - Cerdanyola al dia:
      1 publicació (novembre 
2019)

 - TOT Cerdanyola (edició 
paper)
      1 publicació (novembre 
2019)

 - Butlletí mensual socis:
      2 publicacions (maig i 
setembre 2019)

 - Agenda de la web oficial:
      2 publicacions (maig i 
novembre 2019)

 - Butlletí digital de les 
biblioteques de Sant Cu-
gat:
       2 publicacions (setembre 
i novembre 2019)

 - Butlletí de l’Ateneu 
Santcugatenc:
      2 publicacions (juliol 2019 
i gener 2020)

 - Agenda de l’Ajunta-
ment de Sant Cugat:
      15 insercions (abril 2019 
- març 2020)

 - Agenda de l’Ajunta-
ment de Cerdanyola:
      1 inserció (novembre 
2019)

MITJANS COMUNICACIÓ 
OXFAM INTERMÓN

BUTLLETINS DE L’AJUN-
TAMENT I PROGRAMES

MITJANS
COMUNICACIÓ SANT 
CUGAT (i Cerdanyola)

 - Butlletí del Voluntariat:
      11 insercions (abril 2019 
- març 2020)

 - Programa Festa “Som Barri”
      (maig 2019)

 - Programa activitats 
Cal Temerari
      (maig 2019)

 - Programa Festa de Tardor
      (octubre 2019)

 - Programa activitats Dia 
contra la violència masclista
      (novembre 2019)

 - Programa activitats Dia 
Internacional de la Dona
      (febrer 2020)

- TOT Cerdanyola (edició 
digital)
      1 publicació (novembre 
2019)

 - St. Cugat a fons, progra-
ma de ràdio de Cugat.cat:
      1 entrevista radiofònica
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reunions

 - REUNIONS D’EQUIP: 19 (abril 2019 - març 2020)
 - Reunions generals d’equip : 14
 - Reunions temàtiques : 5

 - REUNIONS AMB ALTRES ORGANITZACIONS: 4 (abril - novembre 2019)

ACCIONS CAPTACIÓ VOLUNTARIAT

 - PRESÈNCIA EN WEBS:
 - Web OI (Oxfam Intermón)
 - Web “Haces falta”
 - Altres

 - ENTREVISTES I SESSIÓ INFORMATIVA

(abril - desembre 2019)
PARTICIPACIÓ TROBADES I sessions 

foRmatives i informatives

 - PARTICIPACIÓ TROBADES:
 - Trobades de coordinadors de comitès:
  · Reunió on-line (juny 2019)
  · Jornades a Madrid (octubre 2019)
 - Trobada territorial (febrer 2020)

 - PARTICIPACIÓ SESSIONS FORMATIVES I INFORMATIVES:
 - Curs d’estiu de la Universitat Internacional de la Pau (juliol 2019)
 - Sessions formació/informació on-line OI:
  · Presentació proposta educativa 2019 - 2020 (octubre 2019)
  · Crisi COVID (març 2020)



Ens pots trobar a:

@OxfamIntermonSantCugat

@oxfamsantcugat

www.intermonoxfam.santcugatentitats.net/


