






Construïm pous i fonts 

d’aigua perquè les persones 

tinguin accés a aigua neta 

prop de casa seva.





Pàg. 6

Més de 20 milions de 

persones no té aigua 

potable a Yemen. Oxfam 

treballa al país des de fa 30 

anys, millorant el seu 

subministrament i les 

condicions de sanejament. 

Ajuda'ns a seguir portant 

aigua als que més ho 

necessiten



Pàg. 7



Pàg. 8



Pàg. 9



Pàg. 10

En resposta al brot de 

còlera a Yemen, vam 

assistir a més de 

430.000 persones, al 

costat d'altres agències 

internacionals. L'aigua 

potable és essencial en 

casos d'epidèmia; 

ajuda'ns a seguir 

portant-la als que més 

la necessiten



També formem les persones  

perquè siguin elles mateixes 

les que realitzin el 

manteniment dels seus pous i 

fonts d'aigua neta.



Les dones que ara tenen accés a aigua neta veuen com 

ha canviat la seva vida i la de les seves famílies. Ja no 

temen pel futur dels seus fills i filles



Pàg. 13

Apostem per la INNOVACIÓ
per assegurar l'accés a l’aigua



Pàg. 14



Construïm latrines i formem en higiene per 

prevenir malalties. 
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Pàg. 20



Rentant-se 

les mans 

amb sabó 

redueix les 

diarrees 

més del 

40%



Pàg. 22

Els nostres cooperants ensenyen 

hàbits d'higiene en contextos culturals 

diversos.



Pàg. 23

Com s'ensenya a persones de 

tot el món a adquirir nous 

hàbits? Depèn del context, la 

cultura o el gènere.



Pàg. 24

“Hem de començar amb nenes i nens perquè representen 

el nostre futur. Hem de ensenyar-los l'important que és 

rentar-se les mans perquè es converteixi en un hàbit ". 

Walid, cooperant d'Oxfam a l'Iraq

"



Canviar-li la lletra a una cançó popular, 



Pàg. 26

..fent manualitats,



Pàg. 27

...o amb jocs infantils.



Pàg. 28

Una molt bona manera és mitjançant el teatre de titelles 

per a nens i nenes.



Pàg. 29



Pàg. 30



Per què és 
important aquest 

repte?






