
Creiem en un futur on totes les persones 
puguin gaudir dels seus drets i tenir 
oportunitats. Per aquest motiu, treballem 
cada dia per reduir les desigualtats socials i 
econòmiques que perpetuen la pobresa al 
món.

Perquè sabem que aquest futur és possible, 
hi anem decididament. 

Treballem a: 

CONSTRUÏM
UN FUTUR
sense POBREsA
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CONSTRUYAMOS
UN FUTURO
SIN POBREZA

En un món cada vegada més desigual, treballem localment i globalment per impulsar la 
redistribució del poder i de la riquesa. Perseguim una fiscalitat justa, en la qual qui més té 
pagui més impostos i en la qual els governs utilitzin els nostres diners per oferir serveis públics 
de qualitat.

Des de 2016 denunciem l’existència de paradisos fiscals amb pràctiques agressives la qual 
cosa impedeix recaptar fons per combatre la pobresa i la desigualtat econòmica i social.

REDUÏM LA
DESIGUALTAT

150.000 dones 
implicades

“Emociona veure com ara som 
capaces de posar la nostra veu, 
de revelar-nos davant la situació 
que vivim.”
Teresa Gómez
Membre de la Corporació Vamos Mujer. El 2015 es va presentar com 
a candidata al Consell Municipal del municipi on viu

Les dones i nenes representen el 70% de les persones pobres. Treballem contra la discriminació 
perquè les dones puguin exercir els seus drets a l’educació, accés a la terra, seguretat, treball, 
participació política, i puguin viure lliures de violència.

A Colòmbia treballem des de fa més de 10 anys defensant els drets de les dones. Diverses de les 
dones amb les quals col·laborem han participat en el procés de pau i han aconseguit que la 
violència sexual sigui considerada un delicte de lesa humanitat.

DEFENSEM ELS DRETS DE LES
DONES I NENES

500 organitzacions
amb les quals 
col·laborem

70 municipis han declarat públicament la seva intenció 
de ser zones lliures de paradisos fiscals

oxfam personatge europeu de l’any 2017 per la 
contribució a la llista negra de la UE
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CONSTRUYAMOS
UN FUTURO
SIN POBREZA

Defensem el dret que les persones amb menys recursos tinguin accés als mitjans necessaris 
per alimentar les seves famílies i sortir de la pobresa.

El 2015 vam crear la iniciativa Empreses que canvien vides, un programa pioner en el món de 
la cooperació en el qual un petit grup de donants s’implica en la selecció i seguiment de les 
empreses que generen riquesa, llocs de treball i lideratge de les dones. 

500.000 refugis 
d’emergència

“Vaig rebre un salari reconstruint 
un canal de regadiu. Ha estat de 
gran ajuda perquè ara moltes 
dones poden mantenir les seves 
famílies.”
Bimala Balami
Beneficiaria després del terratrèmol

Defensem el dret de totes les persones a l’assistència i a la protecció, ajudant qui més ho 
necessita en les crisis humanitàries. Proporcionem aigua, sanejament, aliments i refugi des del 
primer moment i el temps que sigui necessari perquè puguin refer les seves vides. Salvar vides 
és el primer.

Treballem a Nepal des de fa més de 30 anys, i des del 2015 ens hem centrat en la reconstrucció 
del país després del devastador terratrèmol en què van morir 9.000 persones. Des del primer 
minut, garantim aigua potable, aliments, llavors i oferim refugi a qui s’ha quedat sense res.

PROPORCIONEM AIGUA PER
SALVAR VIDES

ASSEGUREM ALIMENTS I
TREBALL DIGNE

150 tancs i fonts
d’aigua potable

11.694 famílies que 
han rebut 
suport

“Ara comptem amb un suport segur 
per a les nostres famílies gràcies a 
la piscicultura.”
Sonia López
Presidenta de l’empresa ACUAPEZ de Bolívia11 empreses

creades



Tot aquest treball és possible gràcies a 
un equip compromès format per:

Som una organització fiable i seriosa que assegura la transparència i les bones 
pràctiques. Anualment ens sotmetem a una auditoria externa que analitza els 
nostres comptes. Tot l’equip es regeix per un codi de conducta que garanteix un 
entorn segur i lliure de conductes inadequades.

Perquè juntes, som imparables. Seguim endavant!

Amb la teva col·laboració i la de moltes altres persones podem 
seguir fent la nostra feina.

A Nepal volem millorar la vida de centenars de famílies 
subministrant aigua potable.

La Hira mai no ha tingut accés a aigua potable i cada dia 
inverteix 14 hores per anar a un pou d’aigua que emmalalteix 
moltes de les famílies.

“Somio tenir una font d’aigua. Seria una nova vida”, ens diu. 
“L’aigua és l’únic que necessitem per viure.”
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Ens ajudes?


