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Les persones que, com tu, formem Oxfam Intermón ho tenim molt 
clar. Dia rere dia estem construint el futur que volem. Som moltes, 
i, juntes, la nostra força per canviar les coses es multiplica. 
Amb determinació i d’una manera constant, sumem per reduir 
les desigualtats. No volem un món de persones guanyadores i 
persones perdedores, sinó un món sense pobresa ni injustícia, 
on tots els éssers humans, sense excepció, tinguin les mateixes 
oportunitats i drets.

Enguany tornem a celebrar amb tu algunes victòries en aquest camí. Gràcies 
al teu suport, i al de tantes altres persones, empreses i organitzacions, hem 
acompanyat més de 15,6 milions de persones, en 87 països, en la seva lluita 
per tenir una vida més digna. 

Darrere d’aquestes xifres hi ha persones reals. El Víktor i la seva neta Valèria s’han 
sentit segurs i acompanyats quan fugien de la guerra d’Ucraïna. Mariam Sawadogo 
ha pogut alimentar la seva família malgrat la desesperant escalada del preu dels 
cereals i de la desertificació que afecta Burkina Faso. Miguel Navarro ha vist com 
el govern del seu país, Hondures, prohibia l’explotació minera en zones protegides, 
després d’anys de reclamar-ho. I Ana Cárdenas, que fa més de 15 anys que neteja 
cases a Espanya, té per fi dret a l’atur. 

Les seves històries demostren que hi ha esperança. Que la nostra força i 
determinació a tots els racons del planeta té sentit. Hem de continuar treballant. 
La quantitat de persones que fugen de les guerres, la violència o els efectes del 
canvi climàtic no para de créixer any rere any. La pujada del preu dels aliments i de 
l’energia està perjudicant milions de famílies a tot el món. Continuem veient com 
creixen els discursos de l’odi i es vulneren drets bàsics pertot arreu. 

Seguirem al costat de les persones que avui viuen en les condicions més dures i 
difícils. A Ucraïna, a Síria, a Guatemala, al Txad o a Espanya. I, amb tu, continuarem 
lluitant per un futur diferent, atacant les causes que provoquen tant de dolor i 
proposant solucions. Ho farem als fòrums internacionals i en les reunions amb 
els governs i les empreses, exigint drets fonamentals, igualtat de gènere, serveis 
socials bàsics, llocs de treball dignes, més cures i protecció social per a les 
persones que estan més desprotegides, i assegurant-nos que els governs facin un 
pas endavant en la lluita contra la crisi climàtica i els seus impactes.

Treballant conjuntament, podem fer un cop de timó per deixar enrere un model 
econòmic neoliberal sexista, racista i violent en el qual la riquesa d’unes poques 
persones creix sense fre i apostar per una economia centrada en les persones i la 
sostenibilitat del planeta. El canvi és possible.

Amb tu, continuem sumant pel futur. Gràcies per ser-hi.  

Franc Cortada
Director general d’Oxfam Intermón

CONTINUEM 
SUMANT 
VICTÒRIES

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT 
SOSTENIBLE A QUÈ HEM CONTRIBUÏT

Les dades presentades en la memòria 
comprenen el període de l’abril del 2021 
al març del 2022, que correspon al nostre 
exercici comptable. En aquesta memòria 
destaquem només alguns dels èxits 
aconseguits gràcies a la generositat  
de les persones que ens donen suport.  
Per a informació més exhaustiva,  
consulta aquesta pàgina web:
www.OxfamIntermon.org/ca/transparencia

Fotografia de portada: 
© Aurélie Marrier d’Unienville / Oxfam
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Un total de 860 milions de persones podrien 
viure en situació de pobresa extrema el 2022, 
és a dir, un 43% més del que es preveia abans 
de la pandèmia. “Si no es prenen mesures 
radicals i immediates, podríem estar davant 
l’augment més gran del nivell de pobresa 
extrema i patiment de la humanitat de què es 
té constància”, adverteix Franc Cortada, el 
nostre director general.

Mentre això succeeix, empreses dels sectors 
energètic i alimentari estan acumulant 
beneficis extraordinaris. Així es continua 
ampliant, d’una manera cada vegada més 
obscena, la bretxa entre les persones que 
tenen més recursos i les que menys en tenen.

CONTINUEM SUMANT

PER UNA 
TRANSFORMACIÓ 
SOCIAL I 
ECONÒMICA

La proposta de reforma fiscal 
aprovada per 137 països en el si de 
l’Organització per a la Cooperació i 
el Desenvolupament Econòmics i el 
G20 l’octubre del 2021 es considera 
un acord històric. Per primera vegada 
després de cent anys canvien les 
regles sobre la tributació de grans 
empreses en les seves operacions 
transfrontereres, i s’estableix un 
tipus mínim del 15% en la tributació 
internacional.

L’objectiu és frenar la competència fiscal entre 
països i la utilització abusiva dels paradisos fiscals 
per a la deslocalització artificial dels beneficis 
de grans empreses. I, malgrat que és una bona 
mesura, encara deixa molt de marge de millora.

La pujada del preu de l’energia i el dels aliments 
està comprometent el dia a dia de milions de 
persones. Un sistema en el qual paguin més les 
persones que tenen i guanyen més diners, i que 
posi fi als paradisos fiscals, permetrà finançar 
serveis públics de qualitat i sistemes de protecció 
per a les persones amb menys recursos.

Hem treballat incansablement per portar 
les nostres propostes fiscals als principals 
fòrums internacionals. Hem comparegut en les 
comissions parlamentàries de França, Dinamarca 
i Itàlia. Fruit de la nostra pressió juntament amb 
la d’altres entitats, el Parlament Europeu va 
aprovar una contundent resolució sobre el paper 
dels paradisos fiscals i les societats offshore i 
la Comissió Europea va presentar una proposta 
de directiva sobre companyies fantasma (shell 
companies) que, si s’aprova els mesos propers, 
seria un cop dur per a aquestes estructures 
artificials i un gran èxit en la lluita contra l’evasió 
fiscal. A Espanya, a més d’impulsar una reforma 
fiscal progressiva, que faci possible la suficiència 
recaptatòria, i fer pressió per tal de gravar els 
beneficis extraordinaris, formem part de diverses 
plataformes que treballen, per exemple, perquè 
ajuntaments com els de Barcelona, València 
o Màlaga, entre molts d’altres, assegurin 
contractacions públiques lliures de paradisos 
fiscals.

IMPOST MÍNIM 
GLOBAL DEL 15%

CAP A UN SISTEMA 
FISCAL MÉS JUSTPer un futur regit per un nou sistema econòmic 

i social que posi en el centre les persones i no 
els beneficis d’una minoria

CAP A UN SISTEMA FISCAL  
MÉS JUST 
 
PER FI! LES TREBALLADORES DE 
LA LLAR I LES CURES TINDRAN 
DRET A ATUR 
 
MÉS A PROP DE LA VACUNA 
UNIVERSAL

ÈXITS DESTACATS...

A MÉS...

 Som part de la Mesa Assessora per a les Cures 
impulsada pel Ministeri d’Igualtat.

 Hem influït en 17 grans empreses amb l’informe 
“Negocios como siempre. El papel de las empresas 
del Ibex 35 en la recuperación”.

DE PERSONES A QUI HEM DONAT SUPORT

PROJECTES

1,3 MILIONS
258

ARREU DEL MÓN...

Treballem perquè les persones en situació de pobresa accedeixin als recursos que els ajudin 
a tenir una vida millor. Com la Mariam, a Mali, a qui l’ús d’un nou sistema de fogons li permet 
destinar molt menys temps a aconseguir llenya.

© Diafara Traoré / Oxfam
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Fa només uns mesos vam rebre amb satisfacció la notícia de 
l’Organització Mundial del Comerç de suspendre temporalment 
les patents de les vacunes COVID-19. Es tracta d’un acord 
insuficient encara, però trenca la inèrcia que ha permès a les 
grans farmacèutiques posar els seus beneficis per davant de 
la vida de les persones i recompensa dos anys de pressió de la 
societat civil.

A través de la nostra tasca en la coalició People’s Vaccine, juntament amb 
més de cent organitzacions de tot el món, defensem una vacuna de la 
COVID-19 universal i gratuïta. L’objectiu? Ajudar a salvar les vides de milions 
de persones d’un virus mortal i dels impactes econòmics associats. La 
pandèmia ha generat 40 noves persones milmilionàries només en el sector 
farmacèutic mentre pel camí es perdien milions de vides. I, encara que a 
Espanya el 86% de la població ha rebut tres dosis de la vacuna, a Nigèria i 
altres països només el 15% ha aconseguit la pauta completa. 

En la nostra lluita per l’alliberament de patents ens acompanyen  
13,8 milions de persones que han donat suport a la demanda (en el 
moment d’escriure aquesta memòria) i més de 150 líders mundials, premis 
Nobel i persones expertes en salut i economia. A Espanya, hem aconseguit 
que 122 ajuntaments (incloent-hi els de moltes capitals de província) i  
14 diputacions, parlaments i governs autonòmics donin suport a la vacuna 
universal. A més, hem fet una feina incansable de sensibilització gràcies 
al nostre voluntariat, repartit per tot el territori, en forma de xerrades a 
universitats, cinefòrums, etc.

MÉS A PROP DE LA 
VACUNA UNIVERSAL

El passat mes de juny vam rebre amb enorme emoció 
l’aprovació del Conveni 189 de l’Organització Internacional 
del Treball, una reclamació històrica, en la qual fa més de 
quinze anys que lluiten les organitzacions espanyoles de 
treballadores de la llar i les cures, a les quals donem suport 
des del 2016.

L’aplicació d’aquest conveni arriba per millorar la vida de mig milió de 
dones, moltes d’elles migrants i en el 32% dels casos vivint per sota del 
llindar de la pobresa, i garanteix el manteniment de les seves famílies 
aquí i als seus països d’origen. Accedeixen, d’aquesta manera, a drets 
tan bàsics com tenir vacances o prestació per desocupació. La seva 
era l’única professió exclosa del dret a atur de manera discriminatòria, 
com va reconèixer la justícia europea el mes de febrer passat. És un 
reconeixement important al treball de cures, unes vegades remunerat i 
d’altres no, que durant molt de temps s’ha invisibilitzat.

Ana Cárdenas, de 53 anys, és una d’aquestes dones. Va perdre el seu lloc 
de treball als 45 anys després d’una baixa maternal i des d’aleshores és 
treballadora de la llar. Confia que la seva vida i la de la seva família millorin 
gràcies al nou Conveni 189.

La implementació de la llei requerirà negociacions i, sobretot, 
pressupost, així que continuarem pressionant, juntament amb més de  
20 organitzacions que representen aquest col·lectiu arreu del territori, 

PER FI! LES TREBALLADORES  
DE LA LLAR I LES CURES 
TINDRAN DRET A ATUR

perquè suposi un canvi real en la vida 
d’aquestes dones. En paral·lel, continuem 
donant suport al seu treball en primera línia. 
Enguany, hem signat quatre convenis amb 
associacions i col·lectius de Saragossa, 
Guipúscoa, València i Madrid, a fi de garantir 
assistència legal, cases d’acollida, espais 
de formació i locals en lloguer per atendre 
aquestes treballadores. Encara sense acords 
formals, hem desenvolupat aliances amb altres 
col·lectius a Barcelona, Ferrol, València, Biscaia, 
Múrcia, Granada, Càceres, Sevilla i Santiago de 
Compostel·la.

Aplaudim també alguns dels canvis inclosos 
en la reforma laboral del Govern espanyol que 
serviran per reduir la “cultura de la temporalitat” i 
la taxa de precarietat juvenil i que recomanàvem 
en el nostre informe “Tiempo de precariedad”.

Finalment, celebrem el primer aniversari de 
la Llei rider, una normativa que va obligar les 
plataformes digitals d’enviament a domicili a 
contractar el personal de repartiment com a 
persones assalariades i per la qual vam batallar 
durament. Amb aquesta llei, combatem una de 
les múltiples cares de la precarietat del nostre 
mercat laboral: les falses persones autònomes.

© Pablo Tosc
o /
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“He cotitzat 25 anys en la  
Seguretat Social. Em preocupava 
haver de llençar-los a les 
escombraries, però gràcies a 
aquesta llei torno a tenir esperança”

ANA CÁRDENAS
Treballadora de la llar

DONES
500.000
15 ANYS DE LLUITA

© Andy Aitchison / The People’s Vaccine Alliance

CONTINUEM SUMANT

de suports13,8
organitzacions100

milions 

© Sofía Marroquín / Oxfam Intermón

Ens dones suport 
en aquesta petició?

Vols conèixer les 
implicacions del 
Conveni 189? 

https://www.oxfamintermon.org/ca/vacuna-universal-covid-urgent
https://www.youtube.com/watch?v=9GiGAFJX9R0
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CONTINUEM SUMANT

Combatem 
l’emergència climàtica

Per un futur sostenible i just, en el qual les 
persones més vulnerables estiguin més ben 
preparades per fer front a la crisi climàtica

ARREU DEL MÓN...

PERSONES A QUI HEM 
DONAT SUPORT

PROJECTES

523.000

59

El món ha entrat en una nova fase de 
l’emergència climàtica que està impactant 
durament en les persones i els països més 
pobres del món, que són els que menys han 
contribuït a la crisi. La meitat més pobra de la 
humanitat només és responsable del 10% de les 
emissions causants del canvi climàtic, però és 
la que més el sofreix i la que menys recursos té 
per fer-li front.

Segons l’ONU, a més, les dones i els infants 
tenen 14 vegades més probabilitats de morir en 
un desastre que els homes.

ACONSEGUIM PROHIBIR LA MINERIA A  
CEL OBERT A HONDURES

PRIMERS ARBRES D’UNA MURALLA  
VERDA AL SAHEL

FRENEM L’EROSIÓ DEL  
MAR A VANUATU

CONDEMNA HISTÒRICA A L’ESTAT 
FRANCÈS PER INACCIÓ CLIMÀTICA 
 

ÈXITS DESTACATS...

Després de dècades de treball i 
peticions al Govern hondureny, vam 
acollir amb gran alegria el comunicat de 
la nova presidenta, Xiomara Castro, en 
què declarava el país lliure de mineria a 
cel obert.

Aquesta mesura suposarà la revisió i 
cancel·lació de concessions ambientals a 
múltiples empreses extractives, fet que alleujarà 
la pressió sobre un total de 131.515 hectàrees, 
el 5% del territori. La iniciativa contribuirà a 
millorar la salut pública, l’accés a l’aigua i la 
preservació dels recursos naturals.

Fa anys que donem suport a la denúncia 
d’activitats que posen en risc els béns naturals 
i els mitjans de subsistència de les comunitats 
rurals: hem publicat els informes “Territorios 
en riesgo” I, II i III per alertar dels perills de 
l’extractivisme miner i, en coordinació amb 
diferents centres de recerca, hem alimentat un 
observatori sobre les activitats de les indústries 
extractives al país.

L’interès pels recursos miners ha crescut tan 
desmesuradament a Hondures durant les 
últimes dècades que l’extensió que correspon 
al nombre de concessions mineres (actives i 
pendents) és avui dia més de dues vegades 
superior a l’àrea total de terra destinada a la 
mineria. Aquest sector genera, a més, constants 
vulneracions dels drets humans dels pobles 
indígenes, a penes fomenta l’ocupació ni la 
recaptació d’impostos i posa en perill l’accés 
d’una part important de la població als aliments.

ACONSEGUIM 
PROHIBIR LA 
MINERIA A CEL 
OBERT A  
HONDURES

HECTÀREES PROTEGIDES
131.515

Ens manifestem per reclamar mesures urgents i 
contundents contra el canvi climàtic.

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

A MÉS...

 Hem col·laborat en la redacció de la Llei foral de 
canvi climàtic i transició energètica de Navarra, 
recentment aprovada.

 Liderem a Espanya el projecte SPARK, amb el qual, 
juntament amb 19 organitzacions de 12 països, 
fem costat a joves de 16 a 35 anys perquè es 
mobilitzin contra la crisi climàtica.

Vols saber quines 
conseqüències té  
la prohibició?

https://www.youtube.com/watch?v=J5N8OUZSzhs
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PRIMERS ARBRES  
D’UNA MURALLA VERDA 
AL SAHEL

CONTINUEM SUMANT
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“En caure les primeres pluges, he 
notat un canvi molt positiu a la meva 
parcel·la de terra des que poso en 
pràctica el que he après”

MARIAM SAWADOGO 
Agricultora

Hem començat a reforestar algunes de les 
zones més exposades a l’efecte de l’emergència 
climàtica.

Hem assignat 200 hectàrees de terra a 1.940 joves i  
500 dones de Burkina Faso i Níger, els hem lliurat eines i 
els hem impartit formació sobre reforestació (hem visitat 
camps ja reforestats i hem aplicat els coneixements en 
les mateixes parcel·les). Així, mentre es recuperen zones 
malmeses pel canvi climàtic, la població més vulnerable, 
i que normalment no té accés a terra, millora el seu 
entorn i, amb això, els seus mitjans de vida, en rebre un 
salari com a pagament per servei ambiental. També hem 
col·laborat amb 130 dones per crear i gestionar vivers 
amb un punt d’aigua a cadascun.

Hem posat en marxa una tecnologia amb la qual 
supervisem per satèl·lit els nivells de reforestació. De 
manera  remota i a través d’un algorisme, analitzem 
la taxa de supervivència dels arbres replantats i la 
quantitat de diòxid de carboni que hem emmagatzemat. 
Tot el que s’aconsegueix es transfereix en forma de 
diners a productors i productores a través del seu 
telèfon mòbil; aquest sistema fomenta la transparència 
i té totes les garanties comptables (mitjançant l’ús de 
tecnologia blockchain). Volem estendre aquest projecte 
a altres zones i països de la regió per construir una “gran 
muralla verda” que posi fre a la desertificació i millori el 
medi ambient.

Es calcula que al Sahel la temperatura augmentarà  
1,5 vegades més que la mitjana global, una situació 
crítica pel fet que la majoria de la població depèn de 
l’agricultura i la ramaderia.

PERSONES 
OCUPADES2.440

VIVERS AMB 
AIGUA130

© Samuel Turpin / Oxfam

PERSONES FORA DE PERILL
COMITÈS DE 
PROTECCIÓ

35.000 50

Vanuatu, un petit arxipèlag poblat per poc més de  
300.000 persones al Pacífic Sud, és considerat el segon 
país més vulnerable del món als efectes devastadors de la 
crisi climàtica. Allà hem impulsat 50 comitès encarregats 
d’engegar-hi mesures de protecció.

Actualment hi ha un protocol contra ciclons amb el qual les persones i 
els animals tenen on posar-se fora de perill. També treballem amb les 
comunitats construint dics i plantacions de vetiver, una planta que té unes 
arrels que s’ancoren a la sorra i ajuden a frenar l’erosió del mar i mitigar 
el canvi climàtic absorbint CO2. Donem suport a joves sense titulació i els 
oferim formació empresarial i cursos d’ocupació perquè diversifiquin els 
seus mitjans de vida i no depenguin només de l’agricultura. A més, formem 
les famílies que practiquen l’agricultura de subsistència perquè treguin 
més profit de les seves collites i puguin comercialitzar els excedents. 
El nostre programa per fer front a l’efecte de l’emergència climàtica ha 
beneficiat ja 35.000 persones a l’arxipèlag de Vanuatu i aviat estarà en 
marxa també a les illes Salomó i Papua Nova Guinea.

Vanuatu és un paradigma de la injustícia climàtica. Aquest arxipèlag 
pateix les pitjors conseqüències d’aquesta emergència malgrat que genera 
només 0,70 tones mètriques d’emissions per càpita, enfront de les  
14,67 dels Estats Units o les 6,58 d’Europa i l’Àsia Central.

FRENEM L’EROSIÓ  
DEL MAR A VANUATU

Celebrem la resolució del Tribunal 
Administratiu de París en la qual 
per primera vegada es reconeix la 
responsabilitat d’un estat, el francès, 
en la crisi climàtica i se’l condemna 
a reparar les conseqüències de la 
seva inacció. La sentència, fruit 
de la pressió liderada per Oxfam a 
França juntament amb altres tres 
organitzacions, envia un missatge molt 
clar als governs europeus: la inacció 
davant el canvi climàtic és il·legal.
 
A Espanya, seguint l’exemple francès, Oxfam 
Intermón, Ecologistes en Acció i Greenpeace vam 
emprendre el setembre del 2021 un litigi contra 
el Govern de l’Estat per inacció davant el canvi 
climàtic, i va ser admès pel Tribunal Suprem. El 
full de ruta marcat pel Govern de reduir el 23% de 
les emissions l’any 2030 és insuficient i s’allunya 
de la recomanació científica del 55% per tal de no 
augmentar la temperatura més d’1,5 °C. Ara com 
ara, el Tribunal considera que es manté el nostre 
interès legítim i ha descartat els arguments de 
l’Advocacia de l’Estat. Ja tenim 50.000 signatures 
de suport.

CONDEMNA 
HISTÒRICA A 
L’ESTAT FRANCÈS 
PER INACCIÓ 
CLIMÀTICA

SIGNATURES
+ 50.000

© Elizabeth Stevens / Oxfam

T’hi vols sumar amb 
la teva signatura?

https://www.oxfamintermon.org/ca/exigim-justicia-emergencia-climatica
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Les necessitats humanitàries han crescut a 
tot el món al llarg de l’últim any: es calcula 
que, el 2022, han necessitat assistència i 
protecció humanitària 274 milions de persones, 
la xifra més alta de les últimes dècades, com a 
conseqüència de l’augment de les desigualtats, 
la crisi climàtica i la polarització política i els 
conflictes (incloent-hi el d’Ucraïna).

Particularment crítica és la situació dels 
països de l’Àfrica Oriental i la zona del Sahel, 
afectats per la pitjor sequera dels últims anys 
i una inflació que està condemnant milions de 
persones a patir fam.

CONTINUEM SUMANT

SALVEM  
VIDES EN 
CRISIS 
HUMANITÀRIES

Per un futur on les persones en situació 
d’emergència tinguin els drets i les necessitats 
cobertes i puguin tornar a començar

OPORTUNITATS LABORALS PER A LES 
PERSONES REFUGIADES SIRIANES

AJUT ESSENCIAL PER A LA POBLACIÓ  
QUE FUIG DE LA CRISI D’UCRAÏNA

COMBATEM LA FAM AL SAHEL I LA BANYA 
D’ÀFRICA

ÈXITS DESTACATS...

DE PERSONES A QUI HEM DONAT SUPORT

PROJECTES

12,1 MILIONS 
357

ARREU DEL MÓN...

Actualment som el segon proveïdor més 
gran d’oportunitats laborals temporals al 
camp de persones refugiades de Zaatari, 
a Jordània. Aquest és el segon camp 
més gran del món i hi viuen unes  
80.000 persones que han fugit de Síria 
(la meitat, nens i nenes).

Els últims dos anys, els nostres projectes han 
ofert més de 10.000 llocs de treball i són un 
autèntic salvavides per a les persones que han 
fugit de la guerra i han de fer front als preus 
dels aliments, cada vegada més alts. Donar-los 
oportunitats laborals serveix també per reforçar 
la seva autoestima en recuperar un cert control 
sobre les seves vides. Sense feina, els dies són 
llargs i les dificultats per satisfer les necessitats 
bàsiques es multipliquen.

El camp es va crear amb un grup de botigues i 
al llarg d’aquests deu anys ha esdevingut una 
ciutat més de Jordània. Per a les persones 
refugiades que fugen de Síria és el més 
semblant a una llar, però moltes d’elles lluiten 
cada dia per trobar una feina que els permeti 
tirar endavant.

OPORTUNITATS 
LABORALS PER 
A LES PERSONES 
REFUGIADES SIRIANES

LLOCS DE 
TREBALL

ANYS DE TREBALL 
HUMANITARI

10.000
11

Abu Malek és un refugiat sirià 
que hem contractat per fer 
tasques de reciclatge.

COOPERANTS, #NOTATARGET
Lamentem la pèrdua del nostre company Fathi 
Mahmoud Ali Salem Al-Zurigi, que va morir quan, 
tornant d’una missió humanitària a Adhale (Iemen), va 
quedar atrapat en un foc creuat en un lloc de control.

El nostre equip s’enfronta a perills diaris en la 
seva tasca humanitària. Exigim que les persones 
cooperants no siguin objectiu d’atac en les zones  
de conflicte.

Estem lliurant diners en efectiu a famílies com la de la 
Fatumata, a Kenya, perquè puguin tirar endavant malgrat 
la intensa sequera que afecta la regió. 

© Lameck Ododo / Oxfam

A MÉS...

 Hem actuat en crisis humanitàries al Níger, el 
Iemen, Palestina, Etiòpia, el Sudan del Sud, 
Filipines, Mèxic i el Líban.

 Hem impulsat l’Agenda Dona, Pau i Seguretat a Mali 
presentant-la en el Consell de Seguretat de les 
Nacions Unides.

Atenem d’emergència les persones migrants dins i 
fora de Veneçuela.

Mira el vídeo i 
acompanya’l en un dia 
de treball al camp

https://www.youtube.com/watch?v=M3MmvJYoQE4
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CONTINUEM SUMANT

Fins ara, hem proporcionat assistència humanitària vital a més 
de 719.000 persones. A través de més de 20 organitzacions locals 
d’Ucraïna, Moldàvia, Polònia i Romania, hem donat suport a la 
població desplaçada i també a les comunitats que l’acullen.  
A Ucraïna, hem lliurat diners en efectiu a més de 3.000 persones 
perquè puguin atendre les seves necessitats més urgents. 
Preferim distribuir efectiu que béns en espècie perquè les famílies 
puguin decidir com invertir-lo en funció de la seva situació.  
A més, hem lliurat menús complets a unes 10.000 persones a les 
ciutats de Khàrkiv, Mikolaiv, Kherson i Zaporíjia.

En els tres països veïns hem atès milers de persones que s’han vist 
forçades a fugir del conflicte i busquen un lloc segur. És el cas del Víktor, 
que rebia tractament mèdic a Ucraïna fins que l’hospital va tancar; la 
seva neta Valeria l’ha acompanyat fins a Polònia perquè segueixi el seu 
tractament. A Polònia, estem ajudant les famílies refugiades amb diners 
en efectiu perquè puguin proveir-se de cara als mesos de fred. A Moldàvia, 
estem lliurant 450 kits de viatge diaris amb aliments, aigua, tovalloles i 
targetes SIM, i hem habilitat una línia telefònica d’assistència psicosocial. 
En tots tres països hem disposat instal·lacions sanitàries en zones 
frontereres i grans superfícies (com ara àrees d’aparcament, supermercats 
o estacions) per garantir la higiene i la dignitat de les persones que fugen, 
incloent-hi espais per a les persones amb necessitats especials, com és 

AJUT ESSENCIAL PER A LA 
POBLACIÓ QUE FUIG DE LA 
CRISI D’UCRAÏNA

el cas de la gent gran o les persones que tenen 
alguna discapacitat. A més, oferim assistència 
legal i consell a les persones refugiades, 
especialment a les que estan en risc de tràfic de 
persones o de violència de gènere, com ara les 
dones que viatgen soles o amb les filles i fills, 
i també a les minories (persones gitanes o del 
col·lectiu LGTBIQ+). Això inclou el desplegament 
d’equips mòbils que integren persones expertes 
en temes jurídics o psicologia i treballadors i 
treballadores socials.

A fi d’assegurar un tracte empàtic i respectuós 
amb cada col·lectiu en funció de les seves 
necessitats, preparem el personal que 
s’encarrega d’atendre les persones refugiades. 
Organitzem formacions en temes de gènere per 
a la policia de fronteres i el funcionariat d’asil, 
que inclouen temes com el tràfic de persones,  
la diversitat sexual o la violència de gènere.

PERSONES DESPLAÇADES

persones

719.000 

10.000

AJUT  
HUMANITARI PER A

Menús
COMPLETS PER A

NENES, DONES  
I DIVERSITAT
En els contextos humanitaris, atès 
que té uns riscos elevats, vetllem molt 
especialment pels drets de les dones i les 
minories. Ens posem en contacte amb 
les persones que tenen més capacitat 
d’influència (les que es dediquen al treball 
humanitari, les propietàries de terres, el 
professorat...) per implicar-les contra la 
violència de gènere. Tenim disponibles 
llocs de denúncia de conductes 
inapropiades i situacions discriminatòries. 
Creem espais exclusius per a dones 
i nenes, on es cobreixen necessitats 
específiques com la higiene menstrual o 
la lactància. També formem les autoritats 
locals perquè es respectin els drets de les 
dones i els col·lectius minoritaris, amb 
sancions i sense subestimar les seves 
denúncies. I, en tots els casos, escoltem 
les persones destinatàries de l’ajut per tal 
de satisfer les seves necessitats

A la Banya d’Àfrica i el Sahel ja hem donat suport a més de 
500.000 persones. El nostre objectiu és arribar a 2 milions. 
Estem fent front a l’amenaça d’una crisi de fam davant la 
pitjor sequera dels darrers 40 anys i l’augment més gran 
mai registrat del preu dels aliments, provocat pel conflicte 
d’Ucraïna.

A quatre països de l’Àfrica Occidental (Burkina Faso, Mali, el Níger i el 
Txad) i a quatre més de la Banya d’Àfrica (Etiòpia, Kenya, Somàlia i el 
Sudan del Sud), hi hem distribuït aliments i preparacions per evitar la 
desnutrició de nens i nenes de fins a 6 anys. També hem proporcionat 
eines i llavors millorades per garantir un millor rendiment de les terres en 
situacions adverses. A més, assegurem l’accés a aigua potable i impartim 
formació en higiene per evitar malalties. En alguns casos, repartim diners 
en efectiu perquè les persones que els reben decideixin com invertir-los 
segons les seves necessitats.

En paral·lel, reclamem als líders mundials que actuïn amb urgència.  
A Espanya, ens hem aliat amb Unicef, Save the Children i Acció contra 
la Fam per demanar al Govern de l’Estat que destini més fons a aquesta 
causa i salvi milions de vides. La gent no es mor de gana perquè no hi hagi 
menjar o diners, sinó perquè no hi ha voluntat política.

La crisi climàtica està assolant la regió, que és una de les menys 
responsables d’aquest fenomen, perquè a penes emet el 0,1% de les 
emissions de carboni globals. Segons l’OMS, més de 80 milions de 
persones estan en situació d’inseguretat alimentària, una xifra devastadora 
que no s’havia observat en dècades.

COMBATEM LA FAM AL SAHEL  
I LA BANYA D’ÀFRICA

PERSONES ATESES
500.000

© Cissé Amadou / Oxfam

Vols veure el que 
estem fent?

Vols col·laborar 
amb un 
donatiu?

https://www.youtube.com/watch?v=QMpGfVpNY8k
https://www.oxfamintermon.org/ca/risc-extrem-fam-africa
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Els fonamentalismes polítics s’expandeixen 
i propaguen discursos d’odi que no fan més 
que qüestionar drets essencials. Els drets de 
les persones obligades a abandonar casa seva 
estan avalats pel dret internacional, però sovint 
són vulnerats i deixen aquestes persones en 
una situació d’indefensió extrema.

CONTINUEM SUMANT

DEFENSEM DRETS 
FONAMENTALS

Per un futur on es respectin els drets fonamentals 
de totes les persones

MÉS DONES EN LES ADMINISTRACIONS 
REGIONALS DEL NEPAL

GUATEMALA: FRENEM UNA LLEI CONTRA 
ELS DRETS DE LES DONES

PELS DRETS DE LA POBLACIÓ MIGRANT  
A ESPANYA

ÈXITS DESTACATS...

A MÉS...

 Promovem la iniciativa legislativa  
popular que demana regularitzar més de  
500.000 persones migrants, impulsada pel 
moviment Regularización Ya.

 Hem presentat una proposició no de llei al 
Congrés dels Diputats contra l’aposta política 
d’externalització de fronteres de la UE.

Hem aconseguit que el 30% de les dones 
que han participat en el nostre programa 
d’impuls d’habilitats de lideratge 
hagin aconseguit ocupar un lloc de 
responsabilitat política.

Abans de participar en el programa, hi havia 
una convicció generalitzada que les dones 
no són capaces d’ocupar aquests llocs. Per 
combatre aquesta falsa creença i ajudar a fer 
que més dones ocupin rols principals en àmbits 
de decisió, hem impulsat xarxes de dones i 
formacions destinades a aprendre tècniques de 
comunicació i influència, estudiar a fons el marc 
legal i debatre i elaborar propostes polítiques.

Si analitzem les xifres de representació política 
regional al Nepal, veiem que fins ara hi havia 
448 homes enfront de 12 dones en càrrecs de 
presidència i 6.648 homes enfront de 69 dones 
com a presidents de consell. En canvi, trobàvem 
335 dones enfront de 135 homes en llocs de 
vicepresidència.

MÉS DONES  
EN LES 
ADMINISTRACIONS 
REGIONALS DEL 
NEPAL

de  
dones 
escollides30%
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“Després de la formació en el grup 
de lideratge, vaig tenir la sensació 
que havia de lluitar per un lloc en les 
eleccions. Va ser difícil sortir escollida 
perquè els homes gairebé no voten 
mai les dones per a càrrecs importants 
però em vaig esforçar dia i nit i ho vaig 
aconseguir. Ara treballo perquè cada 
vegada en siguem més”

PERSONES A QUI HEM 
DONAT SUPORT

PROJECTES

751.000 

129

ARREU DEL MÓN...

Alumnes de l’escola secundària d’un poble del districte de Nepalgunj, 
al Nepal, on promovem l’educació inclusiva i treballem per combatre el 
matrimoni infantil i la violència contra les dones

© Aurélie Marrier d’Unienville / Oxfam
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CONTINUEM SUMANT

A Guatemala hem contribuït a frenar 
l’aprovació d’una llei dirigida a restringir 
els drets de les dones i a prohibir 
l’educació sexual integral (LGTBIQ+) a 
les escoles i el matrimoni igualitari. Com 
a mesura de pressió per arxivar aquest 
decret, el Consorci pels Drets Sexuals 
i Reproductius, impulsat per Oxfam, va 
convocar marxes i protestes els dies 9, 10 
i 11 de març enfront de la Cort Suprema 
de Justícia, el Congrés de la República i el 
Palau Nacional. També vam participar en 
la marxa que va recórrer la 6a Avinguda 
del centre històric fins a la plaça Central. 
El 15 de març, el Congrés de la República 
va arxivar la mal anomenada Llei per a la 
protecció de la vida i la família.

Un clar exemple del perill que corre l’espai cívic 
és el tancament obligat de les nostres activitats 
a Nicaragua. Després de 40 anys de treball, el 
Govern del país va decidir suspendre les nostres 
operacions allà l’agost de l’any passat. La decisió 
va arribar després d’uns mesos en què vèiem com 
es vetaven moltes altres organitzacions civils i 
s’empresonaven persones opositores al Govern. 
A Nicaragua, hi treballem amb activistes de drets 
humans i organitzacions de dones defensant els 
seus drets i els de les comunitats sobre el territori. 
No deixarem soles la gent i les organitzacions 
de Nicaragua i ja ens estem reorganitzant per 
continuar fent costat a la població nicaragüenca 
sense presència directa al país.

GUATEMALA:  
FRENEM UNA LLEI 
CONTRA ELS DRETS  
DE LES DONES

Un dels eixos centrals del nostre treball a Espanya  
consisteix a denunciar la vulneració de drets que pateix la 
població migrant, ja sigui en el moment de passar la frontera 
sud o durant la seva estada aquí. Treballem en xarxa amb  
20 organitzacions i donem suport a 13 organitzacions de base 
en la seva feina d’acció social directa i amplificant les seves 
demandes i denúncies. A través d’aquestes entitats arribem  
a 36.505 persones.

L’últim any, en aliança amb el moviment Regularización Ya i amb centenars de 
col·lectius i organitzacions, i amb el suport de la nostra xarxa de voluntariat, 
hem recollit signatures i ens hem sumat a les mobilitzacions per reclamar 
la regularització extraordinària de més de 500.000 persones migrants que 
fa temps que viuen a Espanya. Aquesta petició es presentarà en forma 
d’iniciativa legislativa popular (ILP) davant el Congrés quan s’aconsegueixin 
500.000 signatures; a l’octubre hi havia més de 400.000.

A més, hem denunciat repetides vulneracions de drets a la frontera sud.  
I amb deu ONG espanyoles hem advertit del greu impacte que podria tenir 
l’aprovació del Pacte Europeu sobre Migracions i Asil en els drets humans  
de les persones migrants i refugiades que arriben a Europa.

Hem contribuït a millorar les condicions laborals i humanes de les 
treballadores migrants del sector dels fruits vermells, sobretot la maduixa. 
Estem col·laborant amb l’organització local Jornaleras de Huelva en Lucha, 
amb la qual hem ofert diners en efectiu i assistència jurídica i mèdica a 
treballadores agrícoles migrants dels camps de Huelva. 

PELS DRETS DE LA 
POBLACIÓ MIGRANT  
A ESPANYA

Per frenar l’odi, la xenofòbia i el racisme, hem 
creat, en aliança amb Maldita.es, Mundo en 
Movimiento i Trabajadoras del Hogar y Cuidados 
de Zaragoza, la campanya pública “Frena. 
Verifica. Comparte”, per desmentir rumors  
falsos i posar fi a la desinformació que existeix  
sobre la població migrant, com també per oferir  
recursos com ara un número de WhatsApp  
(+34 644 229 319) amb el qual avisar de notícies 
falses, verificar-les de manera automatitzada  
i compartir els desmentiments. Tots els  
continguts educatius, jocs i eines innovadores 
per aconseguir-ho es poden trobar al web 
https://frenayverifica.maldita.es. Juntament 
amb Maldita.es hem impartit formacions a 
873 persones (joves, periodistes, estudiants de 
periodisme, activistes i personal d’organitzacions 
que treballen pels drets de les persones migrants,  
i representants d’institucions públiques).

ANYS A 
NICARAGUA

UNA LLEI DISCRIMINATÒRIA 
EVITADA A GUATEMALA

40

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

SUPORT A

persones36.505
13AMB ORGANITZACIONS 

SÒCIES

Signa la ILP per la 
regularització extraordinària 
de persones migrants

https://linktr.ee/regularizacionya
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“L’ús de compost va millorar la meva 
qualitat de vida. Com a agricultor, 
tinc molts reptes cada dia, però el 
de tenir cura del sòl és essencial per 
aconseguir una bona collita”

SILVESTRE SANTACRUZ
Soci de Manduvirá

Aquest últim any, els nostres projectes de comerç 
just ens han permès establir relacions comercials 
que respecten els drets humans i el medi ambient 
amb 112 organitzacions productores de 44 països. 
Aquest sistema d’intercanvi ens ajuda a canviar 
la vida de milers de persones perquè són elles, 
i no les intermediàries, les que obtenen un preu 
just per la seva feina. El procés d’elaboració és 
sostenible i garanteix aspectes tan essencials 
com l’absència de treball infantil o forçós i la 
igualtat de gènere.

ORGANITZACIONS  
DE COMERÇ JUST

PERSONES A QUI HEM DONAT SUPORT

PAÏSOS

112

43.883 
44

ARREU DEL MÓN...

A MÉS...

Hem fet costat a 21 grups d’estalvi formats per dones 
de la cooperativa Ankole Coffee, a Uganda.

Hem plantat 18.921 arbres en 72 comunitats de 
Guatemala on treballa la cooperativa de cafè 
orgànic Guayab.

Hem resolt les dificultats logístiques de 
l’organització BASE, a Bangla Desh, que treballa 
amb 12 grups de productores d’àrees marginades.

Hem lliurat ajut en metàl·lic a 100 grups productors 
de l’organització tèxtil CRC, a l’Índia, per afrontar 
l’onada més greu de COVID-19.

Mitjançant la relació comercial que mantenim 
des de fa 15 anys amb la cooperativa Manduvirá 
estem donant suport a 900 petits productors 
i productores de sucre orgànic a la regió de 
Arroyos y Esteros, al Paraguai, perquè puguin viure 
dignament del seu treball. I, a més, promovem 
un model d’agricultura sostenible: la cooperativa 
reutilitza el residu de la canya de sucre per produir 
el seu propi compost i biofertilitzant, la qual cosa 
permet millorar la qualitat del sòl. També reutilitza 
el residu com a combustible a la fàbrica on es 
processa la canya i es refina el sucre.

Enguany hem mesurat la petjada de carboni de 
la cooperativa i hem vist que una tona de sucre 
de comerç just produït per Manduvirá genera un 
47,7% menys de carboni que una tona de sucre 
convencional.

SUCRE ORGÀNIC  
QUE OFEREIX 
OCUPACIÓ DIGNA

COMERÇ JUST

© Oxfam Intermón

EQUIP
Som un equip entusiasta, divers i íntegre que treballa amb 
l’objectiu de ser cada dia més àgil, digital, innovador, transparent, 
feminista, inclusiu i sostenible. Tenim 1.163 persones contractades 
(el 49% de les quals són dones) i 1.087 voluntàries (el percentatge 
de dones és del 79%). Del personal contractat, gairebé el 60% és 
originari de les regions on treballem. 

Formem part de la confederació internacional Oxfam, en la qual  
19 organitzacions de tot el món unim esforços per combatre les 
desigualtats. L’any passat vam treure el pla estratègic que ens guiarà fins a 
l’any 2030. Treballem braç a braç amb més de 2.792 organitzacions locals, 
que són les que coneixen més bé els valors, la cultura i les necessitats de 
les persones a qui donem suport. 

Tenim la seu social a Barcelona i oficines a Bilbao, Madrid, Sevilla, València 
i Saragossa, així com 34 botigues de comerç just repartides arreu del 
territori espanyol. 

INTEGRITAT 

La integritat és al cor de la nostra activitat. Treballem en 
contextos crítics i amb persones vulnerables. Assegurar el 
seu benestar i evitar que esdevinguin víctimes de conductes 
inadequades és una preocupació central. Per a això, ens 
ocupem de sensibilitzar periòdicament tots els membres del 
nostre equip pel que fa a assetjament laboral, assetjament 
sexual i abús de poder, promocionem canals de denúncia 
anònima i promovem una cultura de tolerància zero. 

Durant el passat exercici, s’han gestionat 10 casos d’abús de poder i 
assetjament laboral i 4 conductes d’assetjament i abús sexual. Totes 
han estat investigades de manera exhaustiva, amb la qual cosa s’han 
generat 2 acomiadaments, 5 processos de mentoria i 2 mesures 
disciplinàries. Les víctimes o persones afectades han rebut primers 
auxilis psicològics i, quan ha estat necessari, atenció mèdica i legal. En 
matèria de corrupció, s’han gestionat 15 casos, dels quals 2 han acabat 
en acomiadament, i s’han aplicat diverses mesures disciplinàries.

Tenim un fort compromís amb la sostenibilitat i el 2030 volem ser una 
organització neutra en carboni. Fruit d’aquest esforç, hem fet un càlcul 
estimatiu de la nostra petjada i hem compensat el 100% del resultat 
durant l’últim any (7.410 tCO2) a través d’activitats de reforestació a 
Timor Oriental, un país altament vulnerable al canvi climàtic. També 
hem adquirit crèdits d’uns altres deu projectes d’energies renovables, 
eficiència, cuines netes i protecció de l’ecosistema a l’Àsia, l’Amèrica 
Llatina i l’Àfrica. Els anys vinents, a més, estarem treballant per reduir 
les nostres emissions, més que compensar-les. Algunes de les mesures 
que ja estem impulsant són la reducció de desplaçaments de l’equip 
i la substitució de l’avió pel vaixell en les importacions de productes 
tèxtils de comerç just des de l’Índia i Turquia. En les nostres activitats 
de comerç just, a més de promoure mètodes de producció sostenibles 
i orgànics, continuem ampliant els projectes de mesurament de la 

52%

2.250 PERSONES

48%

EQUIP OXFAM INTERMÓN

48% Voluntariat estable

1.087 persones

52% Personal contractat

1.163 persones

5% Cooperants expatriats/des (62 persones)

36% A Espanya (416 persones)

59% A altres països (685 persones) 

petjada de carboni, que abasten el sucre i el 
cafè.

Així mateix, hem reforçat el nostre compromís 
amb la diversitat amb l’arribada a les nostres 
oficines del tercer grup d’estudiants de 
l’ACIDH (Associació Catalana d’Integració i 
Desenvolupament Humà), que farà tasques 
administratives en contracte de pràctiques.

Pots trobar els nostres productes de comerç 
just a tienda.OxfamIntermon.org o a les  
34 botigues que tenim repartides per tot 
Espanya i que són gestionades per persones 
voluntàries. Vols saber on són?

Coneix el nostre pla  
estratègic per al 2025

https://426027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/426027/estrategia-oxfam-intermon-2025.pdf?hsCtaTracking=426f2aad-ddce-410b-aecd-081b40fd7b2c%7Cbc751e08-b6b8-4a90-9ec0-6ec5d37b144e
https://426027.fs1.hubspotusercontent-na1.net/hubfs/426027/estrategia-oxfam-intermon-2025.pdf?hsCtaTracking=426f2aad-ddce-410b-aecd-081b40fd7b2c%7Cbc751e08-b6b8-4a90-9ec0-6ec5d37b144ehttp://
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ADMINISTRACIONS AUTONÒMIQUES I LOCALS

INGRESSOS 109.701.979 € 

UNIÓ EUROPEA ORGANISMES MULTILATERALS

COFINANÇADORS PÚBLICS I EMPRESES

AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT / AGÈNCIA ESPANYOLA DE COOPERACIÓ INTERNACIONAL PER AL DESENVOLUPAMENT / AGÈNCIA 
SUÏSSA PER AL DESENVOLUPAMENT I LA COOPERACIÓ / AJUNTAMENT DE BARCELONA / AJUNTAMENT DE BILBAO / AJUNTAMENT DE MADRID / AJUNTAMENT DE 
SARAGOSSA / AJUNTAMENT DE VALÈNCIA / BUREAU FOR HUMANITARIAN ASSISTANCE (BHA) / DG DEVCO (EUROPE AID) / DG ECHO / DIPUTACIÓ FORAL DE BISCAIA 
/ DIPUTACIÓ GENERAL D’ARAGÓ / ECOWAS REGIONAL CENTRE FOR RENEWABLE ENERGY AND ENERGY EFFICIENCY (ECREEE) / FEDERACIÓ NAVARRA DE MUNICIPIS 
I CONSELLS / FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO) / GOVERN BASC / GOVERN DE NAVARRA / JUNTA D’ANDALUSIA / JUNTA D’EXTREMADURA / JUNTA 
DE COMUNITATS DE CASTELLA-LA MANXA / MINISTERI D’AFERS EXTERIORS, UNIÓ EUROPEA I COOPERACIÓ /MINISTERI D’ECONOMIA, PLANIFICACIÓ I COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL DE LA REPÚBLICA CENTREAFRICANA / OFFICE OF U.S. FOREIGN DISASTER ASSISTANCE (OFDA) / ONU DONES / PRINCIPAT D’ASTÚRIES / 
PROGRAMA DE LES NACIONS UNIDS PER AL DESENVOLUPAMENT / SERVEI ESPANYOL PER A LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’EDUCACIÓ / SWEDISH INTERNATIONAL 
DEVELOPMENT AGENCY (SIDA)

ALTRES COL·LABORADORS
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT

FINANCES
Durant l’exercici 2021-22 hem destinat  
92,4 milions d’euros a aconseguir que milions  
de persones puguin tenir una vida millor.  
79,4 milions els hem invertit en programes de 
desenvolupament i emergències; 7 milions, 
en la compra de productes de comerç just; 
i 5,8 milions, en campanyes d’incidència i 
sensibilització. Tot això representa el 88% de 
la despesa total, que arriba a 105,5 milions 
d’euros. El 12% restant cobreix les despeses 
d’administració i captació de fons. Així, doncs, 
dediquem gairebé 9 de cada 10 euros al nostre 
treball programàtic als països.

Un any més, hem pogut dur a terme aquesta 
tasca gràcies a la confiança que milers de 
persones i organitzacions heu dipositat en la 
nostra organització. En total, hem ingressat 

109,7 milions d’euros. El 70% procedeix de persones particulars, empreses 
privades i altres afiliats Oxfam (gairebé 77 milions); i el 30%, d’entitats 
públiques (al voltant de 33 milions). Els nostres socis i sòcies, amb les 
quotes fixes, i les persones i empreses que han fet donatius puntuals han 
contribuït amb 30 milions d’euros (igual que l’any passat), la qual cosa 
és una nova mostra del compromís que tenen amb les nostres causes. 
Així mateix, les persones compradores de comerç just han generat uns 
ingressos de 7 milions d’euros. La Unió Europea i ECHO (organisme de la 
Comissió Europea per a les emergències) són els nostres principals donants 
públics, amb una inversió de més de 22 milions d’euros. El Govern espanyol  
i les administracions autonòmiques i locals han destinat al voltant de  
5 milions als nostres programes.

El balanç de l’exercici és positiu: 4,2 milions d’euros, dels quals 3,1 s’han 
destinat a recuperar les nostres reserves comptables, minvades en exercicis 
anteriors. La resta la continuarem invertint allà on calgui, bàsicament en la 
resposta a Ucraïna i als països del Sahel i la Banya d’Àfrica, greument tocats 
per una crisi alimentària sense precedents.

2% Emergències
1.058.686 €

* Els fons que ens traspassen altres afiliats de la confederació Oxfam són, en part,  
subvencions públiques dels seus governs que gestionem des d’Oxfam Intermón.

0% Altres
4.614 €

FONS PRIVATS 
76.852.340 €

FONS PÚBLICS 
32.849.639 €

Fons públics 

32.849.639 €

Fons privats 

76.852.340 € 

30%

70%

DESPESES 105.484.007 €

12%

88%

DESPESES PER CAUSES DESPESES PER CONTINENTS

Actuació als països 

92.409.967 €

Administració i 
captació de fons

13.074.040 €

50% Àfrica, Magrib 
i Orient Mitjà
42.412.833 €39% Amèrica Llatina

33.502.878 €  

1% Àsia
392.666 €  

6% Europa
4.892.816 €  

12% Transformació 
social i econòmica
10.087.584 €

36% Acció 
humanitària 
30.419.307 €

21% Emergència climàtica 
17.768.348 €

14% Defensa de drets fonamentals
12.449.051 €

17% Altres
14.598.678 €

39% Persones sòcies i donants 
particulars i institucions
30.198.520 €

34% Oxfam*
26.020.502 €

14% Altres
10.992.972 €

9% Comerç just
7.044.873 €

2% Herències i llegats 
1.536.787 €

17% 
Organismes 
multilaterals
5.637.028 €

68% Unió Europea i ECHO
22.363.654 €

7% Govern espanyol 
2.246.452 € 8% Administracions 

autonòmiques i locals
2.597.891 €

EMPRESES COL·LABORADORES

ADPONE / AGBAR / AGÈNCIA CATALANA DE L’AIGUA / AIGÜES DE VIC / AROFISH / AROPESCA / ASPACE / BANC SABADELL / BODEGAS MAURO / BROWN-FORMAN 
ESPANYA / CAIXA D’ENGINYERS / CAIXA POPULAR / CASA BATLLÓ / CENTESIS / CIRCUTOR / CLÍNICA DENTAL LLAMBÉS / COTTET IMCOT / CRODA IBÉRICA / 
CROMATIKA COMUNICACIÓN / DAMM / DAS INTERNACIONAL / DHL / ESADE / FGC / FR. MEYER’S SOHN / FUNDACIÓ ”LA CAIXA” / FUNDACIÓ ANTONI SERRA 
SANTAMANS / FUNDACIÓ ARNHOLD DE LA CÁMARA / FUNDACIÓ CAJA NAVARRA / FUNDACIÓ CANÀRIA NARANJO GALVÁN / FUNDACIÓ DIVERSE LEARNING / 
FUNDACIÓ FERRER SUSTANAIBILITY / FUNDACIÓ PRIVADA NOU CIMS / FUNDACIÓ REPARTO SOLIDARIO / FUNDACIÓ TRIODOS BANK / GIRÓ / GRANT THORNTON / 
GRIFERÍA SANITARIA ROVIRA / GURIT SHARED SERVICES / IMAGIN / INGRAM MICRO / KRITER SOFTWARE / L. OLIVA TORRES / LABORATORIOS VIÑAS / MARVÀ 2 
HOLDINGS / MERLIN PROPERTIES SOCIMI / MIRA GRUP 03 / PERCENTIL / PERE SANFELIU PASTISSER / PULSO INFORMÁTICA / RCI BANQUE / REGALO ORIGINAL 
GLOBAL / RENFE / REYDE / RICHEMONT IBERIA / SERESCO / SERVIHABITAT / SOLUCIONES NETQUEST DE INVESTIGACIÓN / TERESA Y JOSÉ PLANA / TMB / 
URBASER / VENT DE TRAMUNTANA / VERITAS / ZANINI
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GRÀCIES
 
Amb tu tenim la força necessària per exigir un nou model social i econòmic, assistir d’urgència 
les persones que pateixen la guerra d’Ucraïna o reforestar parcel·les de bosc al Sahel. Vetllar 
per un món sostenible, on tothom tingui els mitjans per tirar endavant i prosperar, només és 
possible treballant en equip. Moltes gràcies per ser part de la nostra xarxa de canvi.

PERSONES SÒCIES  
I DONANTS

178.804 
EMPRESES 
COL·LABORADORES, 
FUNDACIONS I 
ENTITATS PRIVADES

1.070 

PERSONES 
COMPRADORES  
DE COMERÇ JUST

283.846 
PERSONES 
VOLUNTÀRIES

1.087 EQUIPS 
PARTICIPANTS 
EN L’OXFAM 
INTERMÓN 
TRAILWALKER

183
COFINANÇADORS 
PÚBLICS

48

PERSONES QUE ENS 
ESMENTEN EN EL 
TESTAMENT

606PERSONES QUE ENS 
SEGUEIXEN A LES 
XARXES SOCIALS

310.895 
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º“Col·laboro amb Oxfam Intermón perquè 
treballa pensant en les persones que 
viuen en els indrets més marginats  
i pobres del planeta” 
OIHANA ETXABE 
Sòcia d’Oxfam Intermón (Elgoibar)

“Recomanaria a altres joves que participessin 
en aquests tallers per tot el que he après i per la 
possibilitat de construir el canvi que volem” 
ADRIÁN ABUÍN 
Participant del projecte SPARK per a joves climactivistes 
(Cabana de Bergantiños) 

“El temps compartit amb els meus companys 
d’equip ha estat una de les millors experiències  
de la meva vida” 
AMPARO FELICI 
Participant de l’Oxfam Intermón Trailwalker (València)
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“El món necessita empatia, transparència, valors 
i cor, i tot això és Oxfam Intermón per a mi, a més 
d’una organització que pensa globalment i s’enfoca 
particularment” 
SARA ESCUDERO 
Actriu, còmica i presentadora de televisió, col·laboradora 
d’Oxfam Intermón i impulsora d’Unebox, la nostra caixa 
trimestral de productes sostenibles i de comerç just


