
Pobresa 
i 

fam



Som Oxfam Intermón

Junts formem un moviment 

global que lluita perquè totes 

les persones gaudeixin 

plenament dels seus drets i 

visquin dignament.



Som Oxfam Intermón

Creiem en un món on tothom

pugui gaudir dels seus drets i 

tenir oportunitats. 

Treballem cada dia per reduir 

les desigualtats socials i 

econòmiques.  



Com ja he dit, perseguim un futur sense 

desigualtat, sense fam, sense set, sense 

discriminació; amb equitat, aliments, aigua i 

justícia. Per aconseguir-apostem per un model 

de cooperació integral. Això vol dir que no 

només ens centrem en les conseqüències de la 

pobresa “ai pobrets, que no tenen per menjar, 

els donem X tones de galetes nutritives” sinó 

que també treballem des de l’arrel per acabar 

amb les causes de la pobresa “si no tenen per 

menjar perquè no hi ha aigua, busquem una 

font d’aigua propera per construir un pou i 

poder crear un canal de regadiu, però no 

només aixó”.
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Què és la pobresa?

o La pobresa és una situació o una 

condició social i econòmica que no 

permet satisfer les necessitats bàsiques 

de les persones amb un nivell mínim de 

qualitat de vida.

.
.
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Causes de la pobresa

o Generalitzada? Localment? Per segments socials?

o Històrica? Canvi temporal?

o Acció humana(guerra, tecnologia, econòmica, social… 

o per causes natural (terratrèmols, “clima”…)?

Model comercial Corrupció Canvi climàtic Malalties i epidèmies

Repartiment recursos Conflictes i guerres Desigualtat de gènere Malbaratament 

d’aliments

Desinterès del primer mon



o Pobresa relativa: < ½ dels ingressos 

en un context concret (llindar de 

pobresa)

o Pobresa extrema: < de 1’25 - 1’90$ al 

dia 

Mesurem la pobresa?
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Algunes dades...
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o Pobresa relativa: < ½ dels ingressos 

en un context concret (llindar de 

pobresa)

o Pobresa extrema: < de 1’25 - 1’90$ al 

dia 

Mesurem la pobresa?

o Cost de la  cistella d'aliments



Posar fi a la fam, aconseguir 

la seguretat alimentària i la 

millora de la nutrició i 

promoure l'agricultura 

sostenible
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Malnutrició vs. desnutrició

Al món, 1 de cada 7 nens 

menors de 5 anys no té una 

alçada adequada per a la 

seva edat
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Algunes dades...fam

Els recursos del planeta, gestionades de forma adequada poden:

• subministrar menjar nutritiu a tot el planeta;

• generar ingressos decents;

• donar suport al desenvolupament; i

• protegeix el medi ambient.
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Algunes dades...fam

Els recursos del planeta, gestionades de forma adequada poden:

• subministrar menjar nutritiu a tot el planeta;

• generar ingressos decents;

• donar suport al desenvolupament; i

• protegeix el medi ambient.

però...
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Algunes dades...fam

https://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/video/guatemala-3-lideresas-por-derecho-alimentacion
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Al 2018 hi havia 815 milions de famolencs. 

Al 2050 en seran 2.000 milions

https://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/video/acabar-con-hambre-esta-al-alcance-de-nuestras-manos


Página 25

Seguretat alimentaria i 
agricultura sostenible

L’objectiu és tenir accés a 

aliments segurs i nutritius 

per als consumidors en tot 

moment.
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Què fem?



Tanzània © Pablo Tosco / Intermón Oxfam

DEFENSEM LA JUSTÍCIA ECONÒMICA

Perquè homes i dones tinguin accés a uns 

ingressos que els permetin tenir una alimentació 

sana i una vida digna.

Donem suport als camperols i camperoles dels 

països del Sud a produir més, a diversificar la seva 

producció i conservar-la millor.

Què fem?



Burkina Faso © Héctor Mediavilla / Intermón Oxfam

PROMOVEM ELS SERVEIS SOCIALS 

BÀSICS

Perquè totes les persones tinguin dret a 

educació, sanitat i aigua potable, gratuïts 

i de qualitat.

impulsem canvis que busquin la 

transformació en la vida de les i els més 

pobres.

Què fem?



Haití © Pablo Tosco / Intermón Oxfam

TREBALLEM A ACCIÓ HUMANITÀRIA

Perquè les persones afectades per un 

desastre natural o un conflicte; tinguin 

protecció i assistència abans, durant i 

després de la catàstrofe.

Sabem que després de la catàstrofe 

necessiten el més fonamental: refer les 

seves vides i mirar cap al futur.

Què fem?



Índia © Pablo Tosco / Intermón Oxfam

LLUITEM PELS DRETS DE LES 

DONES

Perquè les dones tinguin el control de les 

seves pròpies vides, tant a nivell 

econòmic com polític i social.

Sabem que proporcionant la igualtat de 

la dona podem construir un món just i 

sense pobresa.

Què fem?



equador © Intermón Oxfam

IMPULSEM LA CIUTADANIA I 

GOVERNABILITAT

Per construir un moviment global capaç 

d'exigir justícia, a governs i empreses, i 

el lliure exercici dels seus drets.

Estem convençuts que la nostra força i la 

nostra veu poden canviar actituds i 

valors.

Què fem?







© Nahuel Arenas / IO

Què fem?

Combatem la pobresa i la injustícia des de diferents àmbits, atès que la 

complexitat del món global en què vivim demana una acció integral

Projectes Desenvolupament Acció humanitària 

Campanyes Mobilització Social 

i incidència política 
Comerç just 

© Intermón Oxfam

© Intermón Oxfam

© Intermón Oxfam



GARANTIM Aliments I 
treball digne

CAMINANT CAP EL DESENVOLUPAMENT

https://www.oxfamintermon.org/es/multimedia/video/crisis-alimentaria-en-mauritania-sahel2012
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el Sahel
Seguiment i gestió vía 3G 

de magatzems de cereals

1.200 grups productors de 

Mali, Burkina Faso, Níger i 

Chad.

✓ Prevenir escassetat

✓ Localitzar el problema

✓ Actuar a temps

✓ Millor regulació dels 

preus
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COMERÇ JUST

Generar oportunitats de desenvolupament

Comprem a 127 organitzacions        

a 47 paissos (2,62 milions € )

24,5% de les vendes de comerç just a 

Espanya
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DAVANT LA INJUSTÍCIA I LA 

POBRESA, REACCIONA

• Reaccionar significa fer-se 
conscient que la pobresa és el 
resultat de les injustícies del món, i 
actuar per canviar la situació. 

• Significa participar amb les 
múltiples maneres que oferim: el 
treball i el temps de persones 
ocupades i voluntàries, de co-parts 
i aliats, el suport a les nostres 
campanyes, compres de comerç 
just, lectures dels nostres informes 
i llibres, regals que beneficien a 
tercers ... 

• En definitiva indignant-te i actuant.

Polònia © Pablo Tosco / Intermón Oxfam



Sense tu no 
Seria Possible
MOLT CAMÍ REGORREGUT, MOLT PER RECORRER
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Molta gent petita, 

en llocs petits, 

fent coses petites

poden canviar el món. 

Eduardo Galeano
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22,3 milions
de persones han millorat les seves condiciones de 

vida gràcies a la vostra col·laboració

53%
Mujeres

47%
Hombres
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Vostres Ho feu possible
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D’ON VENEN ELS NOSTRES 
INGRESOS? 

INGRESOS PRIVATS



Página 45

D’ON VENEN ELS NOSTRES 
INGRESOS? 

INGRESOS PÚBLICS
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a QUÈ ELS DESTINEM?
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Gràcies


