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REVIstA OXFAM INtERMÓN

REPÚBLICA CENTREAFRICANA: 
L’AIGUA, ARMA DE GUERRA   
L’aigua és font de vida: per beure’n, per rentar-se, per cuinar, per mantenir 
l’entorn en condicions salubres i evitar malalties... Ningú no pot subsistir 
sense aigua. En les situacions de conflicte, la necessitat és la mateixa però 
accedir a l’aigua resulta més complicat i fins i tot perillós. I aleshores esdevé 
una arma de guerra. A la República Centreafricana, les milícies enfrontades 
llancen cadàvers als pous perquè no es puguin fer servir. Oxfam Intermón 
treballa en aquest país subministrant-hi serveis bàsics, recuperant les 
infraestructures i millorant les condicions sanitàries per tal que els seus 
habitants, quan se sentin segurs, puguin tornar a casa seva.
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LA sOLIdArITAT, 
COm LA INJUsTÍCIA, 
NO CONEIX 
FRONtEREs

José María Vera
Director general d’Oxfam Intermón
@Chema_Vera

edITOrIAL

Milions de persones arrisquen les seves 
vides travessant l’Àfrica, Turquia i la 
Mediterrània, esquivant cops i saltant 
tanques punxegudes a Europa. Aquesta 
extrema cerca d’esperança ha arribat a 
les nostres fronteres. Víctimes del canvi 
climàtic, la pobresa i la desigualtat, 
aquestes persones emigren amb la idea de 
trobar alguna cosa millor. Moltes sol·liciten 
asil davant la persecució i la violència que 
pateixen als seus països.

Oxfam Intermón hi actua gràcies al teu 
suport. Fa anys que responem a aquestes 
situacions de patiment i vulneració de 
drets. Amb la nostra acció humanitària 
arribem a gairebé un milió de sirians i 
sirianes, tant a l’interior del país com a 
Jordània i el Líban, països sobrepassats, 
aquests sí, per la presència massiva de 
refugiats. I també responem en crisis 
oblidades, com la del Iemen (on 21 milions 
de persones necessiten ajuda humanitària 
internacional), el Nepal o la República 
Centreafricana. Vaig visitar aquest país 
africà al juliol i hi vaig poder conversar 
amb dones i homes que han viscut a la 
seva pell el terror de la violència i que avui 
miren de reconstruir les seves vides. Els 
nostres programes d’aigua, mitjans de vida 
i protecció donen suport a la seva lluita per 
recuperar la dignitat en les seves vides,  
per canviar-les. 

Comptem amb el teu suport i la teva 
solidaritat, impressionant en el cas del 
Nepal i perseverant en molts altres casos. 
Les aportacions dels col·laboradors 
són indispensables per poder continuar 
al costat de milions de dones, homes i 
nens, també quan estan exposats a la 

vulnerabilitat més gran de totes, la del 
desplaçament forçat. Gràcies.

Aquest any es compleixen vint edicions del 
que ha estat el nostre informe bandera: 
La Realitat de l’Ajuda, que ha esdevingut 
una eina digital de transparència, 
seguiment i participació sobre l’ajuda al 
desenvolupament. Avui més que mai hem de 
defensar una cooperació forta, que estigui 
basada en una política de desenvolupament 
integral i que tingui dotacions suficients, no 
com ara, després d’haver patit una retallada 
del 70%, la més gran entre els països 
desenvolupats.

Les properes eleccions generals són un 
bon moment per exigir als partits que donin 
prioritat a les persones, sobretot les més 
vulnerables, tant a l’Estat espanyol com a 
la resta del món. No podem entendre una 
cosa sense l’altra, ja que la solidaritat, 
com la injustícia, no coneix fronteres. 
Tampoc els drets. Juntament amb Amnistia 
Internacional i Greenpeace hem plantejat 
una reforma de la Constitució que asseguri 
els drets humans, tots, per a tothom, 
millorant la protecció dels socials, els 
econòmics i els ambientals. I com a Oxfam 
Intermón hem treballat amb els partits en 
propostes sobre cooperació i protecció dels 
civils en els conflictes i sobre la pobresa i la 
desigualtat a Espanya. 

La lluita contra la desigualtat extrema 
al món ha esdevingut un dels eixos més 
importants del nostre treball; la desigualtat 
és injusta, impedeix el desenvolupament 
sostenible i malmet els esforços destinats 
a eradicar la pobresa. Entre altres 
camps, treballem per una fiscalitat justa 

que asseguri recursos suficients per a 
l’educació, la salut i la protecció social. 
Defensem els drets de les dones i el seu 
lideratge essencial, en tots els nostres 
programes però en alguns especialment, 
tant a l’Amèrica Llatina com al Marroc 
i a altres països africans. Per explicar 
aquesta causa i donar suport a aquests 
programes hem llançat aquest any el disc 
llibre Avanzadoras, amb el suport de dotze 
cantants i dotze escriptores que, com 
nosaltres, creuen que les dones sofreixen 
la violència i l’exclusió, i lluiten per canviar 
aquesta injustícia. 

Els reptes als quals ens enfrontem en 
un món en constant canvi ens exigeixen 
transformar-nos com a organització: tenir 
més impacte; ser més influents, eficaços i 
flexibles; reforçar els nostres valors, sempre 
a prop de les persones més pobres que 
veuen vulnerats els seus drets... I ho estem 
fent mitjançant una millor integració amb 
la resta d’afiliats d’Oxfam Internacional, 
especialitzant-nos i aportant el valor que 
suposen l’experiència i els coneixements 
d’Oxfam Intermón.

Gràcies per fer possible l’esperança a 
tantes persones que lluiten per canviar la 
seva vida.

José María Vera

La lluita contra la 
desigualtat extrema al 
món ha esdevingut un 
dels eixos més importants 
del nostre treball
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Durant els darrers mesos ens 
hem vist sacsejats per les 
terribles imatges de milers i 
milers de persones que han 
arribat a les fronteres d’Europa 
tot fugint dels seus països 
d’origen, assolades pels 
conflictes i la pobresa. una gran 
part provenen de Síria, un país 
que ja ha entrat en el cinquè 
any de guerra. Són milers de 
persones que necessiten el 
nostre ajut.

Però aquesta crisi va molt 
més enllà. Arreu del món hi ha 
60 milions de persones que 
s’han vist forçades a abandonar 
la llar per poder salvar les seves 
vides i les dels seus familiars, 
escapant de la guerra i la 
misèria. Famílies senceres, 
dones, nens i ancians, 
travessant fronteres a peu en 
cerca d’un futur més bo.

La lenta i escassa reacció dels 
governs europeus davant la 
dramàtica situació d’aquestes 
persones ha despertat moltes 
consciències. Mentre una bona 
part de nosaltres miràvem 
cap a una altra banda, més de 
30.000 persones han mort a la 

Mediterrània durant els últims 
quinze anys i es calcula que 
340.000 hauran arribat a Europa 
quan acabi l’any 2015.

Davant la crisi dels refugiats, 
demanem als líders polítics 
una resposta que no ens 
avergonyeixi. Exigim al 
Govern espanyol i als líders 
europeus un compromís més 
ferm en la lluita contra les 
seves causes: conflictes, 
pobresa i desigualtat. I és que 
resulta vergonyós veure com 
els líders polítics d’un dels 
continents més rics del món, 
i capdavanter en la defensa 
dels drets humans, regateja 
sobre el reassentament dels 
refugiats que arriben a les 
seves fronteres entre els més 
de 500 milions d’habitants de 
la unió Europea. Més encara 
quan països com el Líban, 
amb una població de tan sols 
4,5 milions, ha acollit 1,2 milions 
de refugiats sirians.

Espanya va acceptar la quota 
de 15.000 refugiats fixada per 
la unió Europea i un augment 
de pressupost públic per 
a l’acolliment d’aquestes 

persones, la qual cosa resulta 
un canvi radical en la seva 
política d’asil. Tot i així, encara 
cal fer moltes coses a llarg 
termini: els governs han de 
gestionar la migració mitjançant 
l’obertura dels canals d’arribada 
a Europa més segurs i legals i 
actuar sobre les causes de la 
migració forçada mitjançant la 
reducció de la pobresa, la fi dels 
conflictes i la lluita contra la 
desigualtat.

Jordània i el Líban són els 
països que han rebut més 
persones i han augmentat 
en les seves fronteres les 
restriccions a aquells que miren 
de travessar-les. Davant el 
deteriorament de la situació i 
les poques oportunitats que 
tenen per treballar i poder 
mantenir les seves famílies 
allà, molts dels refugiats estan 
emprenent perilloses rutes de 
fugida cap a Europa, fins i tot 
amb vaixell, a través de la mar 
Mediterrània.

Oxfam treballa des de fa anys 
a Síria, Jordània i el Líban, 
entre molts altres països, 
proporcionant aigua potable i 

ajuda a milers de refugiats que 
ho han perdut tot.  

A més, també estem cobrint 
les necessitats bàsiques 
de moltes persones que 
arriben a Itàlia a través de la 
Mediterrània. Però a banda 
de prestar l’assistència 
necessària a les persones que 
es veuen forçades a fugir dels 
seus països, actuem també 
sobre les causes de la seva 
fugida, promovent processos 
de pau i lluitant contra la 
pobresa, la desigualtat i el 
canvi climàtic.

Salvar vides és la nostra 
primera prioritat i treballem 
proporcionant aigua, refugi 
i ajuda vital de primera 
necessitat a milers de 
refugiats que es veuen forçats 
a abandonar les seves llars.

Col·labora-hi.  
Cada minut salva vides.
www.OxfamIntermon.org/
donatiu/siria

busCANt REFuGI A EuROpA

Famílies procedents de Síria travessen la frontera que uneix Sèrbia i Croàcia. 
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El cinema és una eina poderosa amb 
la qual és possible explicar històries, 
remoure consciències i transformar la 
realitat que ens envolta. Amb aquests 
objectius, el passat mes de setembre 
vam presentar a Sant Sebastià el curt 
documental 9 días en Haití, dirigit per Juan 
Antonio Bayona. L’escenari en què es 
desenvolupa la pel·lícula és l’escola del 
camp de desplaçats de Corail-Cesselesse, 
un projecte que lluita per sobreviure any 
rere any per tal de poder continuar donant 
educació i alimentació bàsica a 400 nens 
i nenes desplaçats a causa del terrible 
terratrèmol que l’any 2010 va assolar 
aquest petit país del Carib i va provocar 
que milers de persones haguessin 
d’abandonar casa seva i començar de zero.

A Espanya, la cooperació al 
desenvolupament ha estat la política més 
retallada pel Govern des del començament 
de la crisi, amb un caiguda acumulada 
dels seus fons d’un 68% des del 2010. 
En el cas específic de la cooperació 
amb Haití, el descens ha estat del 92%. 
9 días en Haití forma part de la campanya 
d’Oxfam Intermón “Sí que m’importa”, que 
defensa la importància de la cooperació 
al desenvolupament i que té el suport de 
Mediaset Espanya.

També vam presentar a Sant Sebastià 
el documental District Zero, que narra la 

història d’en Maamun, un refugiat sirià 
que té una petita botiga de telèfons 
mòbils al camp de refugiats de Zaatari, 
a Jordània. un dia, en Maamun decideix 
comprar una impressora i aconsegueix 
que les persones del camp puguin 
tenir en paper les fotos dels seus 
éssers estimats, els seus records, el 
seu passat a Síria. El film, produït per 
Arena Comunicación i Txalap.art amb el 
suport d’Oxfam i de la Comissió Europea, 
forma part de la campanya “Tu salves 
vides”, que vol visibilitzar la situació 
dels refugiats al món, i s’estrenarà 
pròximament als cinemes. Més informació 
a www.districtzero.org.

Ambdues pel·lícules es van estrenar al 
Festival de Cinema de Sant Sebastià i 
són iniciatives d’Oxfam Intermón. Perquè 
creiem que el cinema és una bona eina 
per arribar al cor de la gent i lluitar contra 
les injustícies. Perquè mitjançant petites 
històries com aquestes podem remoure 
consciències i mobilitzar esforços.  
I, sobretot, perquè connectant mons 
a través de l’emoció podem demostrar 
que la cooperació i el treball de les ONG 
serveixen perquè milers de persones 
puguin transformar la tristesa i el dolor en 
felicitat i dignitat.

eL POder TrANsFOrmAdOr deL CINemA
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REpúblICA CENtREAFRICANA

L’AIGUA,  
ARMA DE 
GUERRA, 
ARMA DE VIDA
L’aigua és font de vida: per beure’n, 
per rentar-se, per cuinar, per mantenir 
l’entorn en condicions salubres i evitar 
malalties... Ningú no pot subsistir sense 
aigua. En les situacions de conflicte, la 
necessitat és la mateixa però accedir 
a l’aigua resulta més complicat i 
fins i tot perillós. I aleshores esdevé 
una arma de guerra. A la República 
Centreafricana, les milícies enfrontades 
llancen cadàvers als pous perquè no 
es puguin fer servir. El temor inunda els 
barris.  
Text: María Sánchez-Contador, periodista del 

Departament de Comunicació | Fotos: Pablo Tosco

© Andrea Ruffini
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L a violència va ressorgir 
a la República 
Centreafricana el 
març del 2013, quan 

la coalició rebel Séléka va 
perpetrar un cop d’estat. 
Com a conseqüència d’això, 
l’aleshores president, François 
Bozizé, va fugir del país i Michel 
Djotodia se’n va proclamar 
nou president. Els cristians, 
majoria religiosa al país, es 
van agrupar en milícies com a 
resposta als atacs dels Séléka. 
La venjança va ser brutal. El 
conflicte es va estendre com la 
pólvora el desembre del 2013 
arreu del país i d’aleshores 
ençà la violència ha esdevingut 
part indissociable de la vida 
quotidiana. Tots dos bàndols 
han provocat una situació 
insostenible per a la població 
civil, amb encara més misèria 

i desolació per al país. En els 
últims mesos, una nova onada 
d’enfrontaments ha causat 
desenes de morts i ha obligat 
més de 40.000 persones a 
deixar casa seva.

A la República Centreafricana, 
el 62% de la població és pobra 
i l’esperança de vida és de 
49 anys. El conflicte ha destruït 
la ja escassa infraestructura i 
els pocs serveis que hi havia, 
ha desmantellat les xarxes 
comercials i ha provocat 
una caiguda de la producció 
agrícola. Ara, 2,7 milions de 
persones, més de la meitat de 
la població, tenen una extrema 
necessitat d’ajut. La gran 
majoria mengen un sol cop al 
dia, gairebé no hi ha serveis 
socials ni centres de salut i 
l’educació s’ha interromput.

tORNAR A COMENÇAR
En el moment àlgid de la crisi, 
més del 25% de la població 
centreafricana va abandonar 
casa seva. Es calcula que, el 
gener del 2014, més de 400.000 
persones es van desplaçar a 
altres llocs del país i gairebé 
500.000 van buscar refugi als 
països veïns.

A Bangui, la capital del país, 
es van crear assentaments de 
desplaçats per protegir-se 
de la violència, uns al 
voltant d’esglésies, d’altres 
de mesquites; tots ells, 
buscant seguretat. Avui, 
dos anys després dels greus 
enfrontaments, més de 30.000 
persones viuen encara en 
31 assentaments a Bangui 
i més de 100.000 continuen 
repartides en 66 assentaments 

als afores. Durant els últims 
dies s’hi han sumat els més 
de 42.000 desplaçats que 
ha originat el darrer brot de 
violència. 

Els qui tornen als seus barris 
d’origen han de superar molts 
obstacles: la majoria de cases 
han estat destruïdes, les 
poques que encara queden 
dretes han estat ocupades i la 

Més de 400.000 
persones es van 
desplaçar a altres 
llocs del país i gairebé 
500.000 van buscar 
refugi als països veïns

Oxfam Intermón 
proveeix d’aigua 
i latrines les 
famílies que viuen 
als assentaments 
a l’espera que 
es restableixi la 
seguretat als seus 
barris i hi puguin 
tornar.
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força de la natura ha soterrat 
parets i carrers. Ruïnes de 
només uns dos anys semblen 
fruit de dècades d’abandó. Tot 
està destrossat, arrasat. A la 
falta de sostre cal sumar el 
temor a la inseguretat, la por 
paralitzadora al conflicte entre 
veïns que es va amplificar per 
la crisi i la incertesa del futur. 
Tornar a començar no és gens 
fàcil i cal assistència bàsica. 

Segons dades dels equips 
d’Oxfam, les malalties 
relacionades amb l’aigua i el 
sanejament representen entre 
el 18% i el 35% de totes les 
que hi ha a la zona i afecten 
principalment els infants. 
La major part de la població 
disposa d’aigua en els pous 
tradicionals però, com que 
aquests pous no estan ben 

construïts ni protegits, es 
contaminen fàcilment i es 
converteixen en vector de 
malalties. Els pocs pous 
que tenien bombes manuals 
estan espatllats o els fa falta 
manteniment. I a tot això 
s’afegeix la manca d’accés 
a mitjans per poder tractar 
l’aigua.

La cobertura en sanejament 
també és molt baixa. un 

49% de les llars disposen de 
latrines familiars, però aquest 
percentatge varia molt segons 
els barris, i en algunes zones 
arriba només al 4%. Les latrines, 
a les escoles, quan n’hi ha, han 
estat en gairebé tots els casos 
objecte de vandalisme (n’han 
robat les portes i el sostre).

pOus CONtAMINAts
Llançar cadàvers als pous ha 
esdevingut una arma de guerra 
a la República Centreafricana, 
tant a les zones rurals com a 
la capital, i tant per part d’un 
bàndol com de l’altre. El pou 
queda contaminat i es torna 
inservible. I, sense aigua neta, 
la propagació de malalties 
s’accelera i s’accentuen els 
nivells de desnutrició, que 
ja són prou greus al país (es 
calcula una mitjana nacional de 

malnutrició crònica del 40,8%). 
De vegades es fa córrer entre 
el veïnat el rumor que hi ha 
cadàvers en algun dels pous, 
i encara que sigui només una 
sospita la gent no els fa servir 
per por que sigui veritat. 

Jean Louis Pogbia, de 56 anys, 
ens explica com després d’una 
hora de tiroteigs al voltant de 
casa seva va fugir d’allà amb 
la seva dona i els vuit fills. Es 
van protegir al bosc, dormint 
sota els arbres i menjant 
moniatos silvestres. Van estar 
un any vivint a la intempèrie i 
acollits temporalment a casa 
d’alguns familiars. quan els 
combats es van acabar, van 
voler instal·lar-se novament a 
casa seva però no van poder 
fer-ho: estava destruïda i als 
pous d’aigua per al consum 

Llançar cadàvers als 
pous ha esdevingut 
una arma de guerra 
a la República 
Centreafricana
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hi van trobar cossos sense 
vida d’alguns veïns de la 
comunitat. No es podien 
quedar allà.

En Jean Louis ha reiniciat la 
seva vida en un nou barri on 
Oxfam Intermón ha construït 
un pou comunitari i latrines i ha 
distribuït kits d’higiene personal 
amb mosquiteres, galledes i 
bidons per transportar-hi l’aigua 
potable. En Jean Louis se sent 
agraït pel suport rebut i confia 

a poder tirar endavant. Els seus 
germans volen anar a viure amb 
ell i ja han reservat una parcel·la 
per construir-hi una casa quan 
tinguin prou mitjans per poder 
fer-ho.

El tREbAll  
d’OXFAm INTermÓN
Amb el teu suport, treballem 
per a la població civil, tant als 
assentaments com als barris de 
la ciutat. Estem aportant serveis 
d’aigua, higiene i sanejament 
en 24 assentaments, juntament 
amb ACTED (Agència de 
Cooperació i Desenvolupament 
per a l’Ajuda Tècnica), i en els 
barris més conflictius donem 
suport als desplaçats, a les 
famílies d’acollida i als retornats 
recents per tal que puguin refer 
les seves vides en un entorn 
més digne. 

En un primer moment, la 
nostra actuació d’emergència 
s’ha centrat a donar accés a 

aigua potable i accelerar el 
sanejament per tal d’evitar 
epidèmies. Distribuïm aigua amb 
camions cisterna o amb camions 
carregats de dipòsits flexibles 
per arribar al major nombre de 
persones possible. Hem instal·lat 
latrines d’ús permanent i d’altres 
d’emergència; latrines de fàcil i 
ràpida instal·lació que milloren 
la salubritat als assentaments, 
aporten una mica de dignitat 
als seus habitants i prevenen 
del contagi de malalties. I, a 
més, rehabilitem fonts d’aigua i 
construïm i rehabilitem pous.

Estem instal·lant latrines 
i donant accés a aigua de 
qualitat en sis escoles de 
primària, amb una cabuda 
total de 1.214 alumnes. En 
cadascuna d’aquestes escoles 
habilitem un pou i construïm 
30 cabines responent a criteris 
de gènere, per tal que hi hagi 
instal·lacions separades per 
a nens i nenes. Així mateix, es 

promourà la creació de comitès 
per al manteniment dels punts 
d’aigua i associacions de pares i 
professors, que actualment són 
inexistents.

Malauradament, la situació 
continua sent molt fràgil i 
hem de seguir subministrant 
els serveis bàsics alhora que 
es plantegen alternatives 
que siguin més sostenibles. 
En paral·lel, treballem 
als barris recuperant les 
infraestructures i millorant 
les condicions sanitàries 
amb l’objectiu que els seus 
habitants, quan se sentin 
segurs, hi puguin tornar.

A més, estem impulsant 
l’anomenat “sanejament 
total per la comunitat” en 
diversos pobles de Bria. 
Es tracta d’aconseguir 
fer desaparèixer els mals 
hàbits de la comunitat en 
relació amb el sanejament i 

Donem suport als 
desplaçats, a les 
famílies d’acollida i 
als retornats recents 
per tal que puguin 
refer les seves vides 
en un entorn  
més digne

Assentament de desplaçats del barri de Castor. 
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sensibilitzar-la perquè tinguin 
cura de les noves zones 
d’higiene i sanejament que s’hi 
construeixen. 

PrOmOCIÓ de LA HIGIeNe
També hi desenvolupem 
campanyes radiofòniques per 
a la promoció de la higiene 
comunitària i de pràctiques 
nutricionals, que es 
complementen amb sessions 
de sensibilització dirigides als 
anomenats “clubs d’higiene”, 
que al seu torn difondran els 
bons costums en sessions 
públiques i mitjançant visites 
a domicili.

En aquestes sessions es 
tracten temes com el cicle de 
contaminació de les malalties 
diarreiques, el bon ús de 
les latrines, la importància 
de rentar-se les mans amb 
aigua i sabó, la protecció dels 
aliments o la necessitat de 
beure aigua tractada. 

eL TrebALL d’OXFAm INTermÓN

El pou dels desitjos

 Per identificar els pous que cal rehabili-
tar o decidir on s’ha de construir un de nou, 
fem una anàlisi del context i les necessitats 
del barri. És important mesurar les possibi-
litats de la zona i adequar-hi la intervenció. 
S’analitza la qualitat de l’aigua i es tracta 
amb cloració. Cal cuidar tot el procés de 
construcció, vigilar que no hi hagi filtracions 
i calcular la capacitat per al subministra-
ment que serà necessari (de vegades es fan 
més profunds o més amples, es reconstruei-
xen les canalitzacions de la perforació, etc.). 

Per extreure l’aigua sense que es contami-
ni, el més bàsic és disposar d’una única ga-
lleda penjant d’una corriola perquè única-
ment toqui l’aigua, i per mantenir-la neta 
s’hi col·loca una tapa o cobertura de ciment.

A les zones rurals es construeix un tancat 
per impedir que els animals s’hi apropin i 
l’embrutin. I, en alguns casos, en zones es-
pecíficament ramaderes, es construeix a 
més un abeurador, de manera que els ani-
mals també puguin beure però no contami-
nin l’aigua destinada al consum humà.

La infraestructura s’acompanya de la forma-
ció d’un comitè d’aigua, constituït per mem-
bres de la comunitat (amb equitat de gène-
re) que són els qui han d’acordar les normes 
d’ús, bon funcionament i manteniment, de-
cidir si hi haurà quotes, si es faran relleus 
en la neteja i en el control de la qualitat de 
l’aigua, etc.

Mahamat Fardos recull aigua d’un pou construït per Oxfam Intermón.
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UN brI d’esPerANÇA
La força i l’energia de Muriel 
Bonelle són encisadores. 
Aquesta dona viu a Bangui, 
la capital del país. És víctima 
del conflicte i protagonista 
de l’esperança. Es defineix 
com una “dona de ferro” i 
actualment fa de promotora 
de salut en el camp de 
desplaçats del barri de 
Castor, on Oxfam proporciona 
accés a aigua i sanejament 
i impulsa la promoció de la 
higiene. La Muriel ens narra 
amb dolor la desesperació 
d’haver d’abandonar-ho tot 
per salvar la vida i com va 
viure l’assassinat del seu 
germà i la fugida de la seva 
mare, la seva àvia i diversos 
veïns i amics: “Jo vivia al 
meu barri, Castor, però vaig 
haver de fugir d’allà el 5 de 
desembre del 2013. Aquell 
matí van començar a disparar 

trets en totes direccions. No 
sabíem què passava. Els grups 
van començar a entrar a les 
cases i, si hi havia homes, els 
assassinaven... Fins i tot jo 
vaig tenir por de morir perquè 
porto els cabells curts”.

La Muriel va abandonar casa 
seva amb la família sense poder 
agafar les seves pertinences. 
Tot el que tenien es va perdre.  
El barri va ser arrasat pels atacs 
de les milícies Séléka. Va arribar 
fins a l’església de Fred  
Castor tot buscant un lloc on  
arrecerar-se. Com ella, 
10.000 persones s’amuntegaven 
allà, sense equipatge ni res. 
Dormien sobre draps. La Muriel 
recorda com era de difícil la 
responsabilitat de ser la gran 
de la família. Ara ella és qui s’ha 
d’ocupar dels seus germans i 
els seus fills.

Desenvolupem 
sessions per 
difondre bons 
costums d’higiene 
que tracten temes 
com les malalties 
diarreiques, el bon 
ús de les latrines, 
la importància 
de rentar-se les 
mans amb aigua i 
sabó, la protecció 
dels aliments o la 
necessitat de beure 
aigua tractada

Dos anys després dels 
incidents, la Muriel no s’ha 
atrevit encara a tornar a posar 
els peus al seu barri. Veure-ho 
tot en ruïnes la desespera. 
Més que la destrucció del 
material, l’angoixa el record 
atropellat de les persones 
que ja no hi són i de la vida 
que tenien. “Abans el nostre 
país era pobre però vivíem bé. 
Comerciàvem, fèiem negocis, 
les coses rutllaven; tenies els 
teus diners, tenies casa teva, 
la casa dels pares...; però tot 
ha desaparegut”, ens explica.

Ningú no està preparat per 
a un conflicte d’aquestes 
dimensions. Sembla un malson 
del qual és difícil despertar: 
“Mai no ens vam imaginar que 
arribaríem a aquest nivell, va 
ser tot una sorpresa. Sovint 
havíem vist a la televisió com 
la gent de Rwanda fugia de la 
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guerra: gent que moria, que 
havia de saltar per sobre dels 
morts per fugir... I ens dèiem: 
‘Així és com viuen a altres 
països!’ Ens pensàvem que 
això no ens passaria pas a 
nosaltres. Però va arribar la 
sorpresa: ens va passar. És la 
vida, això passa, això ens va 
sorprendre”.

La Muriel és una dona 
increïblement forta i està 
convençuda que tirarà 
endavant: “Faré tot el que 
pugui per aconseguir un 
bon futur per als meus fills. 
Treballaré per a això”.

INFOrmACIÓ de CONTeXT

República Centreafricana: 
una crisi ofegada  
en el silenci

 La República Centreafricana viu des de 
fa dècades una crisi silenciosa, en la qual 
s’han succeït de manera continuada episo-
dis de violència. Res o gairebé res se sap de 
la crisi a través dels mitjans de comunicació. 

Des que es va independitzar de França, 
l’any 1960, s’hi han produït diversos cops 
d’estat que han portat a múltiples esclats 
de violència. L’últim brot violent es va iniciar 
el març del 2013, després del cop d’estat i 
la presa de poder del grup Séléka a Bangui. 
Aquest grup està format per la Unió de For-
ces Democràtiques per la Unitat (UFDR), la 
Unió de Forces Republicanes i la Convenció 
de Patriotes per a la Justícia i la Pau. Junta-
ment amb ells hi combaten mercenaris del 
Sudan, Níger i el Txad. Són majoritàriament 
de religió musulmana i els seus objectius 
són els barris cristians. Van cometre abu-
sos contra la població civil, especialment 
contra els cristians acusats de donar su-
port al règim anterior.

Els cristians, la majoria religiosa del país, es 
van organitzar en milícies d’autodefensa, 
conegudes amb el nom d’Anti-Balaka, que 
van iniciar una nova onada de violència en 
prendre represàlies contra la població mu-
sulmana associada als Séléka. La venjança 
va ser atroç. I va donar lloc a una autèntica 
neteja ètnica: més del 80% dels musulmans 
van marxar de Bangui. 

Tot i semblar un conflicte entre religions, les 
causes s’han de buscar en els interessos 
dels països veïns, l’antiga potència colonit-
zadora, l’explotació dels recursos naturals 
(des dels diamants fins a l’urani, passant pel 
petroli), les nímies estructures d’estat que 
tradicionalment ha tingut el país i, evident-
ment, les lluites de poder internes. Tots dos 
bàndols han provocat una situació insos-
tenible per a la població civil, la qual cosa 
ha afegit encara més misèria i desolació al 
país. La violència intercomunitària no es va 
planificar amb anterioritat, sinó que va ser 
conseqüència de les accions i les interpre-
tacions. La inseguretat, la volatilitat i la fra-
gilitat de la situació són les úniques coses 
que es mantenen.

La violència i el caos han imposat la seva llei 
a la República Centreafricana. La Cort Penal 
Internacional ja ha obert una segona inves-
tigació sobre els crims comesos per totes 
dues parts: crims contra la humanitat, in-
cloent-hi el desplaçament forçat, les vio-
lacions, les persecucions, el pillatge, els 
atacs contra les missions humanitàries i l’ús 
de menors en els combats.

El maig del 2015, durant el Fòrum de Bangui, 
es va establir un pacte republicà per la pau 
amb una agenda de prioritats humanes i de 
desenvolupament. La inestabilitat i la ten-
sió, però, continuen regnant al país.

Muriel Bonelle, entre les 
parets del que queda del 
seu habitatge. Ella va 
fugir amb la seva família 
del barri de Castor, que 
va ser arrasat per la 
violència.
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CANVIem VIdes QUe CANVIeN VIdes

REsUM 
D’ActIVItAts 
2014-15

Més de 25 milions de persones a tot el món han 
aconseguit millorar les seves condicions de vida amb el 
suport de la confederació Oxfam. El treball dels equips 
d’Oxfam Intermón ha arribat a 47 països, on més de 
3,8 milions de persones s’han beneficiat directament de 
la solidaritat de la societat espanyola.  |  Fotos: Pablo Tosco

Agraïm des d’aquí la col·laboració dels nostres socis i 
col·laboradors econòmics, dels compradors dels nostres 
productes de comerç just, dels activistes que han col·laborat 
en les nostres campanyes, de les empreses, institucions i 
administracions públiques que ens han donat suport i de totes les 
persones que han participat en les accions que desenvolupem. 
Entre tots han fet possibles el nostre treball de cooperació i la 
nostra lluita contra la pobresa i la desigualtat. 

En les pàgines següents t’expliquem quines accions hem dut a 
terme, on i com hem treballat i de quina manera s’han distribuït els 
nostres ingressos.

Tot el treball que fem està guiat pels nostres valors:
•	 Justícia
•	 Dignitat humana
•	 Solidaritat
•	 Compromís
•	 Coherència

I els objectius que ens hem marcat en el nostre pla estratègic  
La força de les persones contra la pobresa són:
•	 Defensar el dret de les persones a ser escoltades i reivindicar 

una vida digna.
•	 Promoure la justícia de gènere.
•	 Salvar vides.
•	 Aconseguir un sistema alimentari sostenible i un repartiment 

equitatiu dels recursos naturals.
•	 Assegurar el finançament del desenvolupament i dels serveis 

socials bàsics.
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QUÈ HEM FEt 

Olga Yambele visita la seva casa destruïda, a Bangui (República 
Centreafricana). Avui viu amb els seus tres fills sota unes lones 
a l’aeroport de M’poko, a la mateixa ciutat, on oferim assistència 
humanitària a les dones desplaçades per la violència.

Al món, una de cada tres persones viu 
en la pobresa. Oxfam està decidida 
a canviar això mobilitzant el poder 
de les persones contra la pobresa 
i la desigualtat. Per això, treballem 
mundialment amb eines innovadores 
i eficaces, per aconseguir que les 
persones puguin sortir de la pobresa per 
elles mateixes i prosperar. Salvem vides 
en situacions d’emergència i ajudem 
a recuperar els seus mitjans de vida. 
Impulsem campanyes perquè les veus 
de les persones que pateixen injustícies 
puguin defensar els seus drets i influir 
en les decisions que els afecten en els 
àmbits local i global.

Oxfam Intermón forma part de la 
confederació internacional Oxfam des 
de l’any 1997. Actualment, treballem 
conjuntament en un procés organitzatiu 
per convertir Oxfam en una organització 
global i equilibrada, amb un pes més 
gran dels països del Sud en les seves 
estructures; amb més capacitat 
d’influència per canviar pràctiques i 
polítiques que generen injustícia; i més 
eficient.
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QUÈ HEM FEt 

OXFAM

  25 MIlIONs
de persones han 
aconseguit viure 
dignament gràcies al 
suport d’Oxfam.

El 56% de les persones 
beneficiàries són dones.

El 40% de les persones que 
s’han beneficiat del nostre 
treball necessitaven assistència 
humanitària.

Hem treballat amb 
3.200 organitzacions (el 29% eren 
organitzacions locals i el 71% ens 
han donat suport amb recursos 
econòmics). 

OXFAM INtERMÓN

  3,8 MIliONs
de persones han aconseguit viure dignament 
gràcies al treball dels equips d’Oxfam Intermón*.

Hem treballat amb 312 organitzacions locals per donar 
suport al desenvolupament, les tasques d’acció humanitària 
i la producció de comerç just als diferents països. 

Ens han donat suport:

214.139 socis i col·laboradors

220.291 compradors de comerç just

1.876 participants a l’Oxfam Intermón Trailwalker

1.720 empreses, organitzacions socials i institucions

50.784 activistes

28 administracions públiques i organismes internacionals

Tot això ha estat possible gràcies al treball de:

1.138 persones de plantilla
843 persones que formen l’equip als diferents països 
295 treballadors i treballadores a Espanya

1.769 persones voluntàries

* S’hi han inclòs els 1,4 milions de persones que s’han beneficiat directament del treball dels equips 
d’Oxfam Intermón i els més de 2,2 milions de persones que s’han beneficiat del treball d’altres equips 
de la confederació Oxfam a partir dels fons recaptats per Oxfam Intermón a les Filipines, la Franja 
de Gaza, Jordània, el Líban, Libèria, Sierra Leone i la República Centreafricana.

eL resULTAT deL NOsTre TrebALL
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Les NOsTres ACCIONs, mes A mes

Alertem de la 
situació dels 
desplaçats 
per la guerra al 
Sudan del Sud 
i donem suport 
a 150.000 
persones 
que fugien 
de la guerra 
proporcionat-
los aigua i 
instal·lacions de 
sanejament.
Denunciem que 
els ingressos 
generats en 
un any per les 
113 persones 
més riques 
de l’Amèrica 
Llatina traurien 
de la pobresa 
25 milions de 
persones.

Iniciem una 
campanya 
internacional 
perquè es 
reconegui el 
dret a la terra 
de 140 famílies 
camperoles 
de Curuguaty 
(Paraguai).

Mobilitzem 
la ciutadania 
espanyola 
davant la 
desigualtat.

Denunciem el 
tebi acord de 
la Unió Europea 
sobre l’impost 
de transaccions 
financeres.

El 30 de juny 
ens manifestem 
a 11 ciutats 
espanyoles 
per demanar 
mesures contra 
l’evasió fiscal.

1 milió d’euros 
recaptats 
gràcies a les 
edicions de 
Girona i Madrid de 
l’Oxfam Intermón 
Trailwalker.

10 socis i 
col·laboradors 
d’Oxfam 
Intermón visiten 
els nostres 
programes a 
la República 
Dominicana.

Reaccionem 
davant el 
conflicte a Gaza 
i davant la Llei 
de Seguretat 
Ciutadana a 
Espanya.

Alertem el 
G-20 sobre la 
desigualtat de 
gènere.

Avisem la 
comunitat 
internacional 
sobre la 
necessitat 
d’acollir les 
persones 
sirianes 
refugiades als 
països veïns 
mentre n’atenem 
mig milió a 
Jordània i el 
Líban.

Llancem una 
nova col·lecció 
de Veraluna 
Comerç Just en 
col·laboració 
amb Hoss 
Intropia.

Nova edició 
del programa 
educatiu 
Connectant 
Mons, en el qual 
ja han participat 
127.000 
estudiants. En 
aquesta ocasió, 
dedicada als 
drets socials.

2014
AbRIl juNy AGOstMAig julIOl sEtEMbRE
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Combatem el 
brot d’ebola a 
Libèria i Sierra 
Leone distribuint 
aigua a centres 
de tractament 
i informant 
mig milió de 
persones sobre 
com evitar el 
contagi.

Presentem 
a Madrid la 
campanya 
internacional 
Iguals, que 
denuncia les 
desigualtats 
que generen 
pobresa.

Celebrem el 
II Seminari 
Internacional 
sobre Violències 
contra les Dones.

Aconseguim fons 
per tal que, al 
Txad, 30.000 
persones tinguin 
accés a l’aigua 
potable.

Iniciem un nou 
projecte de 
captació de fons 
mitjançant les 
Botigues Segona 
Oportunitat.

Llancem el blog 
Ingredientes 
que Suman per 
fer arribar la 
solidaritat a nous 
públics. 

Publiquem 
un llibre on 
10 autors de 
còmics retraten 
els beneficis de 
la cooperació 
espanyola, dins 
de la campanya 
Sí que m’importa.

Denunciem que 
els pressupostos 
de l’Estat reduïen 
novament l’AOD 
malgrat el seu 
impacte positiu.

Celebrem 
20 anys de 
l’informe La 
Realitat de 
l’Ajuda llançant 
un web per 
denunciar les 
retallades en 
cooperació.

Aprofundim en 
la injustícia de 
la desigualtat 
amb l’informe 
Riquesa: tenir-ho 
tot i voler encara 
més.

Sol·licitem 
davant el Fòrum 
de Davos una 
cimera fiscal 
mundial que 
permeti crear un 
sistema fiscal 
que garanteixi 
que les grans 
empreses 
paguen els 
impostos que els 
corresponen.

Davant el 
panorama 
electoral del 
2015 a Espanya, 
iniciem una 
campanya per 
sol·licitar als 
polítics prioritzar 
la lluita contra 
la pobresa i 
la desigualtat 
extrema.

Sol·licitem al 
Govern, davant 
la incorporació 
d’Espanya al 
Consell de 
Seguretat de les 
Nacions Unides, 
que treballi en 
la defensa dels 
57 milions de 
persones que, al 
món, depenen 
de l’ajuda 
humanitària.

Llancem, a 
nivell europeu, 
la campanya 
EUsaveLIVES 
per mostrar el 
suport que la UE 
i Oxfam ofereixen 
a les persones 
desplaçades i 
refugiades al 
món.

Dins de la 
iniciativa 
Avançadores, 
presentem un 
disc llibre en 
què 24 artistes 
i escriptores 
defensen els 
drets de les 
dones.

Denunciem 
l’increment de 
la inversió en 
paradisos fiscals 
de les principals 
empreses de 
l’Ibex 35.

2015
OCtubRE desembre FEbRERNOVEMbRE gENER MARç
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Mèxic

Perú

Equador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Xile

Bolívia

BRASIL

Colòmbia

PARAGUAi

CUBA

BURUNDI

ETIòPiA

MOçAMBIc

SUDaN DEL SUd

TANZàNIA

BURKINA FASO

txAD

MARRoC

MAURITàNIA

UGANDA

LIBèRIA

SIERRA LEONe

COSTA D’ivori GHANA

SUD-àFRICA

íNDIA

TAILàNDIA

VIETNAM

SRI LANKA

BANGLA DESH

NEPAL

INDONèSIA

xINA

LÍBAN

KENYA

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

São TOMÉ

FILIPINeS

MALAwI

REPÚBLICA CENTReAFRICANA

EGIPTe

JORDàNIA

Ter. Palestins (Gaza)

MAURICI

ON tREbAllEM

Dret a ser escoltat

Justícia de gènere

Salvar vides

Alimentació sostenible i recursos naturals

Finançament per al desenvolupament

Grups productors de comerç just

 

pROGRAMEs OXFAM INtERMÓN

àfrica Austral 

OXFAM
1,1 milions de persones beneficiàries

OXFAM INtERMÓN
52.054 persones beneficiàries
2 programes
8 organitzacions de comerç just

  ÀFrICA de L’esT I bANYA d’ÀFrICA  

OXFAM
7,2 milions de persones beneficiàries

OXFAM INtERMÓN
593.929 persones beneficiàries
10 programes
7 organitzacions de comerç just

  ÀFrICA de L’OesT  

OXFAM
3,4 milions de persones beneficiàries

OXFAM INtERMÓN
2.258.178 persones beneficiàries
13 programes*
6 organitzacions de comerç just

   MAGRIb I pRÒXIM ORIENt  

OXFAM
2,7 milions de persones beneficiàries

OXFAM INtERMÓN
949.866 persones beneficiàries
3 programes
3 organitzacions de comerç just

*Més 1 programa regional. **Més 6 programes regionals.
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Mèxic

Perú

Equador

Guatemala

Nicaragua

Costa Rica

Xile

Bolívia

BRASIL

Colòmbia

PARAGUAi

CUBA

BURUNDI

ETIòPiA

MOçAMBIc

SUDaN DEL SUd

TANZàNIA

BURKINA FASO

txAD

MARRoC

MAURITàNIA

UGANDA

LIBèRIA

SIERRA LEONe

COSTA D’ivori GHANA

SUD-àFRICA

íNDIA

TAILàNDIA

VIETNAM

SRI LANKA

BANGLA DESH

NEPAL

INDONèSIA

xINA

LÍBAN

KENYA

REPÚBLICA DOMINICANA

HAITÍ

São TOMÉ

FILIPINeS

MALAwI

REPÚBLICA CENTReAFRICANA

EGIPTe

JORDàNIA

Ter. Palestins (Gaza)

MAURICI

Els 17 membres de la confederació Oxfam (Oxfam Alemanya, Oxfam Amèrica [EUA], Oxfam Austràlia, Oxfam a Bèlgica, Oxfam 
Canadà, Oxfam França, Oxfam Gran Bretanya, Oxfam Hong Kong, Oxfam Índia, Oxfam Irlanda, Oxfam Intermón, Oxfam Itàlia, 
Oxfam Japó, Oxfam Mèxic, Oxfam Nova Zelanda, Oxfam Novib [Països Baixos] i Oxfam Quebec) duen a terme tasques de 
cooperació a més de 90 països. Oxfam Intermón treballa a 47 països.

   AMÈRICA llAtINA I CARIb 

OXFAM
1 milió de persones beneficiàries

OXFAM INtERMÓN
222.322 persones beneficiàries
31 programes**
58 organitzacions de comerç just

  ÀsIA  

OXFAM
9,1 milions de persones beneficiàries

OXFAM INtERMÓN
65.160 persones beneficiàries
1 programa
43 organitzacions de comerç just

  AmÈrICA deL NOrd 

OXFAM
50.000 persones beneficiàries

  OCEANiA 

OXFAM
350.000 persones beneficiàries

  EuROpA 

OXFAM
300.000 persones beneficiàries
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INFORME DE 
REsULtAts

Per a Maïmouna Souleymane Haddo, una dona txadiana, 
la vida ha canviat des que té un pou a prop de casa. Ara 
té més seguretat i pot dedicar més temps a treballar.

22



Revista Oxfam Intermón  |  Desembre 2015  |  resUm d’ACTIVITATs  | 

L’exercici 2014-15 es tanca amb un resultat comptable 
positiu d’1,4 milions d’euros que ha estat destinat 
íntegrament a enfortir les reserves de la Fundació, la qual 
cosa permet millorar la nostra solvència i liquiditat.

Els ingressos privats que hem executat durant l’exercici han 
augmentat lleugerament respecte de l’anterior. Cal destacar 
l’augment dels ingressos procedents de la captació de socis. 
Els fons que hem recaptat s’han destinat principalment a la 
crisi del Sudan del Sud, a combatre l’ebola a l’Àfrica i a nodrir 
el nostre fons per a possibles emergències.

El finançament públic executat s’ha incrementat de manera 
significativa, en més d’un 20%. Continuem treballant 
per diversificar l’origen d’aquest tipus d’ingressos, 
incorporant nous finançadors públics internacionals. Durant 
l’exercici hem signat nous convenis de col·laboració amb 
l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 

Desenvolupament (AECID), per una suma que supera els 
10 milions d’euros, a executar al llarg dels propers exercicis.

Hem destinat a les nostres activitats missionals 6 milions 
d’euros més que en l’exercici anterior. L’augment s’ha 
centrat en les respostes humanitàries, especialment al 
Txad, per atendre població refugiada i desplaçada del 
conflicte de la República Centreafricana, i al Sudan del 
Sud, per donar resposta a la crisi alimentària. Les nostres 
despeses d’administració i captació de fons s’han reduït 
percentualment, seguint la línia d’anys anteriors.

MARC PINTOR
Director de Finances

ANÀLIsI de Les XIFres

pRIVAts 50.942.797 €

Socis i donants (particulars i institucions) 32.289.899 €

Emergències 2.338.795 €

Herències i llegats 462.813 €

Vendes de comerç just i editorial  5.583.004 €

Oxfam 5.577.531 €

Altres ingressos  4.690.755 €

Els NOstREs COMptEs
tANCAMENt EXERCICI 2014-2015

públICs  31.379.236 €

Govern espanyol 3.804.715 €

Unió Europea 16.049.458 €

Administracions autonòmiques i locals 4.292.163 €

Organismes multilaterals 7.218.680 €

Govern d’Andorra 14.219 €

tOtAl INGREssOs 82.322.033 €

REsultAt  1.364.270 €

Les xifres corresponen al període de l’1 d’abril del 2014 al 31 de març del 2015. 

TOTAL desPeses 80.957.763 €

INGREssOs

PrOGrAmes d’ACTUACIÓ 68.352.233 €

Cooperació internacional 54.904.601 €

- Desenvolupament  38.700.712 €
- Humanitària  16.203.889 €

Campanyes de sensibilització i educació   7.628.162 €

Comerç just i editorial  5.819.470 €

AdmINIsTrACIÓ I CAPTACIÓ de FONs 12.605.530 €

Administració  4.242.602 €

Captació de fons 8.362.928 €

desPeses

INFORME DE 
REsULtAts
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Martin James Merrett,  
soci d’Oxfam Intermón

Què destacaries de la teva 
experiència durant el viatge de 
col·laboradors al Paraguai? 
Va ser una visita molt 
equilibrada i completa, en la 
qual ens van explicar la situació 
general del país i les prioritats 
i línies d’actuació d’Oxfam. 
Fins i tot la pluja, que ens va 
impedir veure tot el previst a 
les barriades d’Asunción, va 
contribuir a fer-nos entendre 
els problemes a què ha de fer 
front la població.

Ara que has vist en primera 
persona el treball que fa Oxfam 
Intermón, quina opinió tens 
sobre la nostra manera de 
treballar?
M’agrada. Al principi em va 
costar entendre per què no 
hi havia “hospitals Oxfam” o 
“escoles Intermón”, però aviat 
vaig veure que aquesta no 
és necessàriament la millor 
manera d’ajudar. És molt més 
efectiu estimular i donar suport 
a les iniciatives de la gent del 
país, com fa Oxfam Intermón. 
Vam veure molts exemples 
d’aquesta forma de treballar: 
des d’una cooperativa sucrera 
a la qual Oxfam Intermón dóna 
suport facilitant la sortida 
dels seus productes al mercat, 
passant per una associació 
camperola que ajuda els 
productors a organitzar-se per 
vendre millor la seva collita i 
que els assessora per recuperar 

terres de conreu i per donar 
un paper de més igualtat a les 
dones, fins al subministrament 
d’aigua neta i sanejament a la 
gent evacuada de les barriades 
inundades.

Hi va haver algun testimoniatge 
que t’impactés especialment?
Sens dubte, el dels germans 
Castro, Néstor i Adalberto, 
des del seu arrest domiciliari. 
Van sobreviure a la massacre 
de Curuguaty, durant la qual 
van perdre un germà. Van ser 
tirotejats, detinguts i acusats 
d’haver intentat matar uns 
policies. No se m’oblidaran mai 
les seves mirades després 
d’haver passat per tot plegat 
i de fer vaga de fam tots 
dos per tal de sortir de la 
presó a l’espera d’un judici 
amb molt poques garanties. 
Oxfam Intermón promou 
una iniciativa de vigilància 
ciutadana independent sobre 
el desenvolupament del judici 
oral i públic als camperols 
processats pel cas Curuguaty.

T’ha canviat aquesta 
experiència? 
Sí, evidentment, és una 
experiència que et canvia, 
perquè no és el mateix ser 
informat d’una realitat dura i 
injusta que veure-la de primera 
mà. El Paraguai és només un 
dels països on treballa Oxfam 
però per a mi sempre serà el 

primer que busqui en la revista 
o en el web.

Què explicaries als socis que 
no han pogut anar al viatge 
sobre la seva col·laboració 
amb Oxfam Intermón?
Els diria que som uns 
privilegiats i que tenim el deure 
moral d’ajudar les persones 
que viuen una realitat molt més 
dura que la nostra.

Creus que la feina de les ONG 
és útil? 
Sí, però amb això mai no n’hi 
haurà prou. M’encantaria que 
alguns polítics i persones 
amb poder fessin un viatge 
així, perquè ells sí que podrien 
canviar les coses. Mentrestant, 
però, hem de formar part del 
conjunt de les milers i milers 
de persones que lluitem per 
millorar la vida dels qui ho 
necessiten.

Martin James Merrett és soci d’Oxfam Intermón des 
de fa més de nou anys i col·labora també amb altres 
organitzacions, com la Creu Roja, Aldeas Infantiles o 
Educo. Com ell, més de 200.000 persones donen suport 
a la nostra feina amb aportacions econòmiques. Aquest 
any, en Martin ha tingut la sort de conèixer de primera 
mà com treballem, gràcies al viatge de col·laboradors 
que ha portat un grup de socis al Paraguai. 

“És molt més 
efectiu estimular i 
donar suport a les 
iniciatives de la gent 
del país, com fa 
Oxfam Intermón”
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ACtIVIstEs

Teresa Guerrero, col·laboradora de les 
campanyes de sensibilització i incidència

Com vas començar a col·laborar amb 
Oxfam Intermón?
quan vaig decidir que volia fer aportacions 
anuals per ajudar la gent que més ho 
necessita, em vaig informar sobre diverses 
organitzacions i vaig seleccionar Oxfam 
Intermón. Sóc conscient que sóc molt 
afortunada i considero que he d’aportar el 
meu granet de sorra per millorar la situació 
de les persones que no han tingut tanta 
sort com jo. Vaig triar Oxfam Intermón per 
la seva credibilitat com a institució i per la 
bona feina que fa en molts països i en tota 
mena de problemàtiques.

Col·labores amb altres organitzacions?
Sí, col·laboro també amb la Creu Roja, 
Càrites, Nutrició sense Fronteres i Arrels 
Fundació. A més, faig algunes accions de 
voluntariat a través de l’associació ESADE 
Alumni Solidari i faig classes de reforç 
escolar com a voluntària a noies del meu 
municipi que en necessiten.

En quines campanyes d’Oxfam Intermón 
has participat?
He participat en diferents campanyes 
mitjançant aportacions econòmiques i he 
elaborat propostes i difós la campanya 
Rere la marca, que busca fer pressió sobre 
les deu principals empreses d’alimentació 
i begudes del món perquè treballin 
seguint pràctiques sostenibles. També 
he participat recentment en un procés de 
formació sobre influència política.

En què ha consistit la teva participació en 
aquest procés?
He rebut informació sobre els sistemes 
d’influència política. Durant aquest procés, 
hem reflexionat sobre la situació política 

catalana, hem conegut els diferents 
mètodes d’elaboració dels programes 
electorals i hem repassat els programes 
electorals dels diferents partits per 
veure quines accions de lluita contra les 
desigualtats s’hi inclouen. També hem 
debatut sobre les diverses vies per exercir 
influència i, com a resultat d’aquestes 
trobades, s’ha organitzat una taula 
rodona amb representants dels diversos 
partits polítics que es presentaven a les 
eleccions catalanes per debatre plegats 
sobre les accions contra les desigualtats 
que s’inclouen als seus programes i per 
aconseguir compromisos concrets que 
permetin reduir-les.

Què destacaries de tot el procés de 
participació?
La professionalitat de les persones 
d’Oxfam Intermón que hi han participat, la 
seva neutralitat (no sempre fàcil) i el seu 
entusiasme.

Quin paper creus que té la ciutadania a 
l’hora de fer front a la creixent desigualtat 
que hi ha dins i fora de les nostres 
fronteres?
Crec que, com a ciutadans, tenim el 

deure de denunciar les desigualtats i 
contribuir en el nostre dia a dia a fer que 
disminueixin. El fet de reconèixer que 
hi ha injustícies i denunciar-les és una 
forma de contribuir, ja que els polítics i 
responsables d’administrar els nostres 
impostos ho faran de la manera que la 
majoria de la població exigeixi.

Què destacaries de la tasca d’Oxfam 
Intermón i de la seva manera de treballar?
Crec que el més destacable és que Oxfam 
Intermón continua augmentant dia rere 
dia la seva col·laboració d’una manera 
rigorosa, documentant les situacions 
injustes i proposant canvis per millorar la 
nostra societat. Considero molt important 
que contribueixi a donar credibilitat al 
treball de les organitzacions, mitjançant la 
transparència i la coherència de les seves 
activitats. 

Com explicaries la teva col·laboració a 
altres persones? 
El temps que he dedicat a Oxfam Intermón 
ha estat molt curt en comparació amb tot el 
que m’ha aportat. Ha estat una experiència 
molt enriquidora, que m’ha permès, d’una 
banda, conèixer com es configuren els 
programes electorals i com influir-hi, i, 
d’una altra, reflexionar sobre les mesures 
per combatre les desigualtats. En el meu 
cas, col·laborar-hi ha estat més un regal 
que una aportació.

Teresa Guerrero és voluntària de diverses causes socials i col·labora 
donant suport a les nostres campanyes de sensibilització i incidència. 
Com ella, milers de persones mostren dia rere dia el seu compromís 
amb la voluntat d’aconseguir un món més just difonent les campanyes 
d’Oxfam Intermón i donant-hi suport. Aconseguir una fiscalitat més justa 
i establir polítiques de redistribució de la riquesa són algunes de les 
nostres reivindicacions principals.

“He participat en una taula 
rodona amb representants 
dels diversos partits polítics 
per debatre plegats sobre 
les accions contra les 
desigualtats i aconseguir 
compromisos per reduir-les”
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VOluNtARIs

Com la Virginia, moltes persones donen suport 
voluntàriament a les tasques que fem, ja sigui 
col·laborant amb les nostres botigues de comerç just o 
amb les múltiples activitats que organitzem per donar a 
conèixer el nostre treball i denunciar la pobresa al món.

Virginia Souza, 
voluntària de l’equip 
d’una de les botigues 
Oxfam Intermón de 
Madrid

Quan i per què vas començar a 
col·laborar amb Oxfam Intermón? 
Me’n vaig fer sòcia a través 
d’Internet l’any 2007. Més tard, 
vaig anar a una xerrada per  
fer-me’n voluntària, però no 
vaig poder apuntar-me a cap 
grup de treball perquè no tenia 
un horari estable; per això, 
quan vaig aconseguir una feina 
que em deixava algunes tardes 
lliures, al setembre del 2010, 
vaig iniciar la meva etapa com 
a voluntària de la botiga de 
comerç just.

Com hi col·labores actualment?
Formo part de l’equip de 
voluntaris d’una de les 
botigues de comerç just de 
Madrid. Som un equip format 
per gairebé 40 persones que 
mantenim oberta la botiga de 
dilluns a dissabte. És un gran 
èxit d’organització, gràcies 
també al fet que al darrere 
tenim l’equip de suport d’Oxfam 
Intermón. 

Què és el que més valores del 
comerç just?
És una alternativa que 
dóna prioritat al benestar 
de les persones abans que 
al rendiment econòmic. 
Sense oblidar les regles de 
les relacions comercials, el 
comerç just assegura que 

els productors puguin viure 
dignament de la seva feina. 
A Madrid no hi ha gaires llocs 
on puguis trobar productes 
de comerç just, i per això em 
sembla molt positiu contribuir 
a fer possible que existeixin 
aquestes alternatives. 

Quines consultes fan els 
consumidors a la botiga? 
Moltes persones es pregunten 
si tots els diners que paguen 
arriben als productors i si té 
sentit la feina que fem. quan 
els expliques l’origen dels 
productes i que, mitjançant 
les primes de comerç just, 
els productors obtenen uns 
ingressos addicionals que 
reinverteixen en beneficis 
socials per a la seva comunitat, 
senten que la compra que fan 
pot canviar les coses. 

Quins són els productes més 
demanats? 
Els productes més venuts 
són els d’alimentació: el cafè, 
la xocolata i la panela. I al 
Nadal els clients també vénen 
a la botiga buscant regals 
solidaris. Les samarretes 
de cotó ecològic tenen molt 
bona acollida. Els productes 
de cosmètica són els menys 
coneguts, encara que són 
d’una gran qualitat. 

Com animaries a consumir 
productes de comerç just a qui 
no els coneix?
Li diria que el preu es 
correspon amb la qualitat dels 
productes i que la qualitat és 
molt bona. I que, a més, amb 
aquest consum els productors 
aconsegueixen viure i treballar 
en condicions dignes. 

Quins tipus d’esdeveniments 
organitzeu a les botigues? 
Sovint fem degustacions de 
productes nous i duem a terme 
accions sobre campanyes 
específiques. L’última 
campanya que vam difondre a 
la botiga va ser la de fashion 
victims, que denunciava les 
deplorables condicions en què 
treballen alguns proveïdors de 
roba.

Has conegut algun productor 
de comerç just?
Sí, és una de les parts que més 
m’agraden de la meva feina 
com a voluntària. Cada any, 
algun dels productors visita 
la nostra seu i podem assistir 
a una xerrada en la qual ens 
expliquen com treballen. És 
el cas de les espelmes de 
la cooperativa Silence de 
l’Índia, el sucre de canya de 
la cooperativa Manduvirá del 
Paraguai o la roba de cotó 

ecològic de l’Índia. En totes 
aquestes pràctiques, les 
persones treballen dignament 
i treuen endavant les seves 
famílies, i a més es respecta el 
medi ambient. Sense aquests 
projectes i gent disposada a 
pagar per la feina que fan, ells 
no tindrien oportunitats per 
superar la difícil situació que 
viuen.

Com ha evolucionat el comerç 
just durant el temps en què 
has col·laborat amb Oxfam 
Intermón? 
Jo destacaria el naixement 
de la col·lecció de roba 
Veraluna Comerç Just. És un 
projecte molt interessant, 
en el qual dissenyadors 
professionals col·laboren amb 
les cooperatives en origen i els 
consumidors podem obtenir 
productes de qualitat que 
respecten els drets de les 
persones que els produeixen. 
També em sembla important 
que tinguem campanyes 
sobre problemàtiques que 
ens afecten localment. 
Malauradament, la crisi 
ha afavorit que a la nostra 
societat hagin aparegut 
problemes que atempten 
contra la dignitat de les 
persones i cal continuar 
lluitant per solucionar-los.
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FUNdACIONs I emPreses

Les empreses i organitzacions 
poden fer de la solidaritat una eina 
de responsabilitat social. RIu Hotels 
& Resorts és una de les moltes 
empreses que col·laboren amb 
Oxfam Intermón a través de la seva 
política de responsabilitat social 
corporativa. Perquè tots plegats 
hem de treballar per un món més 
just, incloent-hi les empreses i 
fundacions.

Catalina Alemany, directora de responsabilitat 
social corporativa de RIU Hotels & Resorts, 
empresa col·laboradora d’Oxfam Intermón

En què consisteix el model de 
responsabilitat social corporativa (RSC)  
de RIU Hotels?
Partim d’un conjunt de compromisos 
ambientals i socials i, per tal d’apropar-nos 
al seu compliment, establim cada any un 
seguit de projectes concrets.
La nostra estratègia de RSC implica 
totes les persones que formem part 
de l’empresa, des del jardiner i el 
cap de serveis tècnics, que tenen la 
responsabilitat de gestionar l’aigua 
de reg al seu hotel, fins al director 
del Departament de Compres, que ha 
d’analitzar els productes i els proveïdors 
per tal de complir els compromisos de 
comerç responsable. 
La RSC és transversal, ja que afecta 
totes les àrees i etapes del negoci, com 
també totes les persones; i cal que 
estigui implícita en totes les decisions 
empresarials. Hem presentat un vídeo 
fet amb il·lustracions que serveix per 
explicar d’una manera actual i divertida 
el nostre programa de RSC. us convidem 
a tots a veure’l: www.youtube.com/
watch?v=jgl3dwvcwus.

Com vau començar a col·laborar amb 
Oxfam Intermón?
La col·laboració va ser una iniciativa del 
Departament de Compres. Dins de la seva 

política de criteris de compra responsable, 
van proposar al nostre departament i a la 
direcció general canviar el tradicional lot 
de Nadal que es regala en aquestes dates 
a la plantilla per un lot de productes de 
comerç just d’Oxfam Intermón. 

En què consisteix la vostra col·laboració 
actual?
Gràcies a aquesta primera col·laboració 
hem establert un diàleg que permet que 
Oxfam Intermón ens faci arribar propostes, 
projectes i sol·licituds concretes. Aquest 
any, a més, repetirem i millorarem el lot de 
Nadal per a la plantilla.

Per què aposteu pel comerç just en els 
lots de Nadal?
En primer lloc, perquè suposa la 
possibilitat que les persones del nostre 
equip de treball participin i se sensibilitzin 
en accions de cooperació, però també per 
la contribució social que suposa i per la 
qualitat dels productes.

Ha estat ben rebuda la idea entre els 
treballadors? 
Hem rebut nombroses mostres de suport 
i felicitacions per la decisió. És molt 
important la feina prèvia de sensibilització 
que els responsables fan amb el seu equip, 
per tal que cada persona que ha de rebre 

el lot sàpiga els beneficis que suposa 
haver apostat per un regal de comerç just. 
Molts membres dels equips de direcció ens 
van trucar uns dies abans del lliurament 
per interessar-se pels projectes als quals 
estàvem donant suport, per així poder 
explicar-los bé a les seves plantilles.

També heu col·laborat econòmicament en 
l’emergència del terratrèmol del Nepal. 
Com va sorgir la iniciativa?
La relació que tenim amb Oxfam Intermón 
ens permet conèixer de primera mà 
alguns casos en què és necessària ajuda 
d’emergència. En aquesta ocasió ens 
van fer arribar una sol·licitud concreta 
i ens va semblar oportú col·laborar-hi i 
difondre la petició entre la nostra xarxa de 
col·laboradors.

Heu rebut informació posterior sobre com 
s’han invertit els fons?
Per descomptat! Fins i tot vam rebre 
un vídeo d’agraïment, que vam poder 
compartir amb la nostra plantilla, en el 
qual es detallen les accions a què vam 
contribuir.
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COMERÇ just

L’ORIGEN DEL 
BENEstAR: LEs 
NOVEs BOtIGUEs 
DE cOMERÇ 
JUst D’OXFAM 
INtERMÓN
A Oxfam Intermón hem reinventat 15 de les 
nostres 37 botigues, repartides per tota la 
geografia espanyola, per convertir-les en un 
món ple de benestar.
Text: Eva García, periodista del Departament de Comunicació

L l’equip que s’encarrega de 
gestionar les nostres botigues 
ha estat uns mesos debatent 
i escoltant les opinions dels 

clients i clientes, de l’equip de voluntariat 
de les botigues i dels productors i les 
cooperatives de productes de comerç just. 

Finalment, hem decidit apostar per 
millorar la nostra oferta de productes 
centrant-nos sobretot en els productes 
que proporcionen benestar diari al  
nostre món més proper: casa nostra i  
el nostre cos. 

Per a Oxfam Intermón, els pilars d’aquest 
benestar es troben en productes d’origen 
natural i, en la majoria dels casos, 
ecològics, elaborats amb matèries 
primeres de qualitat i seguint els 
estàndards del comerç just.

A les noves botigues, veuràs que els 
productes estan situats en diferents 
ambients segons la seva categoria:

•	 Alimentació: xocolates, bombons, cafès, 
tes, pasta, salses...
•	 Roba de la llar: tèxtils per a la casa, 

com ara coixins, conjunts de fundes 
nòrdiques, mantes de llana, tovalloles de 
cotó ecològic...; i també peces de roba 
com ara pijames i altres conjunts de roba 
orgànica.
•	 Cosmètica: cremes facials i corporals, 

sèrums, olis purs, gels i xampús, 
elaborats únicament amb elements 
naturals vegetals i olis essencials.
•	 Joieria: peces artesanals fetes amb 

plata de llei.

Des d’Oxfam Intermón volem aconseguir 
que les persones es conscienciïn que és 
possible consumir d’una manera diferent 
i respectuosa. Per això, hem convertit les 
nostres botigues en un espai referent on 
podràs trobar:
•	 Productes quotidians que aporten 

qualitat i benestar per al dia a dia
•	 Productes naturals, orgànics, elaborats 

amb matèries primeres de gran qualitat
•	 Productes de comerç just produïts 

seguint els principis de sostenibilitat 
social i ambiental

Pots trobar tots aquests productes a les 
nostres noves botigues de comerç just 
Oxfam Intermón de:
Barcelona, Madrid, Bilbao, València, 
Saragossa, Sevilla, Alacant, Burgos, la 
Corunya, Logronyo, Valladolid, Tarragona i 
Màlaga.

I també a la nostra botiga online:  
tienda.OxfamIntermon.org

Els pilars del benestar de les 
nostres botigues es troben 
en productes d’origen natural 
elaborats amb matèries 
primeres de qualitat i  
seguint els estàndards  
del comerç just 
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eLs AVANTATGes deL  
COMERÇ just
Com que treballem seguint els estàndards 
i principis del comerç just, aconseguim el 
benestar en tota la cadena de producció: 
començant per l’agricultor que obté 
la matèria primera, passant per la 
comercialització del producte i arribant 
fins als consumidors.

I és que el comerç just garanteix que 
milions de persones rebin un salari just 
per la feina que fan, i a més no discrimina 
ningú per raons de gènere, religió ni cap 
altre motiu. Així mateix, respecta el medi 
ambient i els drets de la infància.

Actualment, el comerç just és un mercat 
petit (amb prou feines arriba al 0,01% 
del comerç mundial) però comença a ser 
significatiu. A Europa hi ha més de 65.000 
establiments que venen algun producte de 
comerç just i determinats casos comencen 
a ser més que notables, com per exemple 
el cafè orgànic, que a Àustria arriba al 70% 

de quota de mercat. A Espanya encara hi 
ha molt camí per recórrer, ja que només 
un 20% de la població, aproximadament, 
coneix el comerç just i únicament el 2% de 
la població el posa en pràctica.

Aconseguir que el comerç just sigui una 
veritable alternativa al sistema de comerç 
tradicional (del qual només es beneficien 
unes poques persones) és responsabilitat 
de tots plegats.

Si vols saber moltes més coses sobre el 
consum responsable, entra en el nostre 
blog Ingredientes que Suman:  
blog.OxfamIntermon.org.  
Hi descobriràs petits i grans recursos 
per a un estil de vida més sa, solidari i 
sostenible.

eLs deU PrINCIPIs 
deL COmerÇ JUsT
1. Creació d’oportunitats per a 
productors i productores amb 
desavantatges econòmics
2. Transparència i rendició de 
comptes
3. Relacions comercials justes
4. Pagament d’un preu just
5. Respecte de les normes sobre el 
treball infantil i l’explotació laboral
6. Compromís en favor de l’equitat 
de gènere, la no-discriminació i la 
llibertat d’associació
7. Condicions de treball dignes i 
pràctiques saludables
8. Desenvolupament de capacitats 
dels productors i productores
9. Promoció i comunicació 
transparent del comerç just
10. Respecte envers el medi 
ambient
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A les nostres botigues, hi trobaràs productes de qualitat elaborats amb matèries primeres 
naturals i seguint els criteris del comerç just. Són productes quotidians que pots incorporar al 
teu dia a dia: tèxtils confeccionats amb cotó orgànic; productes d’alimentació cultivats seguint 
criteris de sostenibilitat mediambiental; cosmètica amb una base natural; i joieria amb la qualitat 
de la plata de llei. També els pots trobar a: tienda.OxfamIntermon.org. 
Fotos: Grego López i Iván Hidalgo

PRODUCTES QUE
RECONFORTEN I
APORTEN BENESTAR

dAVANTAL AVIONs
Cotó
Origen: Índia
16,90 €

mANYOPLA de 
CuINA AVIONs
Cotó
Origen: Índia
7,90 €

jERsEI AtENEs
Cotó orgànic
Origen: Índia
44,90 €

lEGGINGs
Cotó orgànic
Origen: Índia
24,90 €

EstOVAllEs 
INdIVIdUALs 
AVIONs
Cotó
Origen: Índia
4,90 €

TAssA de 
CERÀMICA AMb 
FIltRE
Origen: Vietnam
14,90 €
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PIJAmA d’HOme deLHI
Cotó orgànic
Origen: Índia
36,90 €

pANtAlONs RAbAt
Cotó orgànic
Origen: Índia
24,90 €

QUImONO rOmA
Cotó orgànic
Origen: Índia
36,90 €

CÀrdIGAN VALÈNCIA
Cotó orgànic
Origen: Índia
39,90 €

bRusA llARGA  
IstANbul
Cotó orgànic
Origen: Índia
34,90 €

sAMARREtA
INFANtIl lIsbOA
2/4/6 anys
Cotó orgànic
Origen: Índia
19,90 €

bOssA de CUIr 
QUebeC
Origen: Índia
89,90 €

pEssEbREs
» Pessebre  
esquimal
Ceràmica
Origen: Perú
19,90 €

» Pessebre egipci
Ceràmica
Origen: Perú
23,90 €

» Pessebre  
xinès
Ceràmica
Origen: Perú
23,90 €

» Penjolls
Ceràmica
Origen: Perú
6,90 €
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tEs bIO A GRANEl
» Blanc amb pètals  
de flors, 50 g
Origen: Xina
5,79 €

» Negre amb  
canyella, 100 g
Origen: Índia
5,49 €

» Natural,
mòlt, 250 g
Origen: Nicaragua
i uganda
4,15 €

VI NeGre de
COMERÇ just
Raza Syrah,
2012, Argentina
11,90 €

» Rooibos amb vainilla  
i maduixa, 100 g
Origen: Sud-àfrica
4,99 €

» Verd Gunpowder 
amb menta, 100 g
Origen: Xina
4,99 €

CAFÈ 100% ARÀbICA bIO
» Mòlt, 250 g
Origen: Chiapas
5,99 €

» En gra, 250 g
Origen: Chiapas
5,99 €

CAFè
TIerrA mAdre bIO
» 100% aràbica,
mòlt, 250 g
Origen: Nicaragua
4,75 €

VI NEGRE ECOlÒGIC
Primers Vins Negres,
2013, DO Catalunya
8,90 €
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rAJOLes de XOCOLATA
Origen: República
Dominicana i
Paraguai

» Negra 85%, bio, 100 g
2,49 €

» Negra 70%, bio, amb 
flor de sal, 100 g
2,49 €

» Negra 55%, bio, amb 
ametlles i taronja, 100 g
2,55 €

TrUFes de XOCOLATA
72% de cacau amb flocs 
de xocolata bio, 100 g
Origen: Perú i Paraguai
3,99 €

AssOrTIT de bOmbONs
La Route des Origines,
bio, 80 g
Origen: Perú i Paraguai
4,95 €

GALeTes de mANTeGA
amb taronja cobertes de 
xocolata bio, 130 g
Origen: República
Dominicana i Índia
3,79 €

GAlEtEs
amb trossets de xocolata 
negra bio, 175 g
Origen: República
Dominicana i Índia
3,99 €

EspAGuEtIs
bio amb quinoa, 250 g
Origen: Bolívia
3,29 €

sAlsA pEstO
amb alfàbrega de 
Gènova (DO) i anacards
de l’Índia, 130 g
4,99 €
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jOIERIA
Plata de llei gravada
artesanalment
Origen: Perú

» Collaret: 89,90 €
» Braçalet: 59,90 €
» Anell: 29,90 €
» Arracades: 39,90 €

» Polsera: 68,90 €
» Collaret: 89,90 €
» Arracades: 29,90 €

OlI puR de  
rOsA mOsQUeTA
30 ml
Origen: Sud-àfrica
16,90 €

OLI PUr d’ArGÀNIA
30 ml
Origen: Marroc
19,90 €

CONTOrN d’ULLs 
AMb bEN
15 ml
Origen: Tanzània
19,90 €

OLI PUr de beN
30 ml
Origen: Tanzània
18,90 €

CONTOrN d’ULLs 
Amb rOsA mOsQUeTA
15 ml
Origen: Sud-àfrica
18,90 €

desOdOrANT 
AMb ÀlOE VERA
50 ml
Origen: Guatemala
8,90 €

Aquests són alguns 
dels productes 
de la nostra línia 
de cosmètica 
Senzia. Pots trobar-
ne més (cremes 
facials i corporals, 
sèrums, contorns 
d’ulls, olis purs, 
cremes de mans, 
gels i xampús) 
a les nostres 
botigues de comerç 
just i a la botiga 
online: tienda.
OxfamIntermon.org
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cONtActA  
AMB NOsALtREs
902 330 331 | 93 378 0165 | info@OxfamIntermon.org 
Oxfam Intermón té presència a tot el territori espanyol i Andorra, amb 7 seus  
i 41 comitès que gestionen 37 botigues de comerç just.

seUs d’OXFAm INTermÓN
BARCELONA
Gran Via de les Corts Catalanes, 641
08010 Barcelona 

BILBAO
Colón de Larreategui, 12
48001 Bilbao

LA CORUNYA
Santa Catalina, 16-20, 1r, local B
15003 La Corunya

MADRID
Alberto Aguilera, 15
28015 Madrid

SARAGOSSA
León XIII, 24
50008 Saragossa

SEVILLA
Méndez Núñez, 1, 1a planta, oficina 6
41001 Sevilla

VALÈNCIA
Marquès de Dosaigües, 5
46002 València

bOTIGUes de COmerÇ JUsT

GRANADA

MÀLAGA

GANDIA

CASTELLÓ

VIGO

OVIEDO
SANTANDER

LOGRONYO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MÚRCIA

ELX ALACANT

PALMA DE MALLORCA
VALÈNCIA

BILBAO

LLEÓ

BARCELONA

TARRAGONA
VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

SARAGOSSA

HUELVA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

LA CORUNYA

SANT SEBASTIÀ

Oxfam Intermón

blog.OxfamIntermon.org

@OxfamIntermon
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902 330 331
OxfamIntermon.org

Oxfam Intermón @OxfamIntermon

Gràcies a la teva col·laboració i al treball 
directe dels equips d’Oxfam Intermón, hem 
aconseguit que 3,8 milions de persones 
puguin viure dignament durant l’exercici 
2014-2015. 
 
CANVIEM VIDES  
QUE CANVIEN VIDES


