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Presentació

Després de tres anys de davallada en el pressupost  com a conseqüèn-
cia de la crisi i de les dificultats econòmiques d’alguns dels socis del 
Fons, l’any 2013 ha representat un any d’estabilitat, en què s’ha pogut 
fer front als deutes acumulats com a conseqüència de l’impagament de 
les quotes d’anys anteriors.
Tanmateix, la disminució del pressupost no ha qüestionat la figura del 
Fons com associació ni tampoc la de la cooperació per ella mateixa, 
sinó que ha propiciat un debat de replantejament de la feina cap a una 
cooperació més eficaç, optimitzant els recursos i focalitzant les zones 
d’acció. 
En aquest sentit,  s’han reformulat les bases de la convocatòria de pro-
jectes, reduint el nombre de països on intervenir i sol·licitant un diag-
nòstic de la zona d’intervenció. Aquest diagnòstic ens permetrà mesurar 
què s’està aconseguint amb la intervenció, és a dir, si el projecte, és o no 
pertinent; en quina mesura s’ha aconseguit l’objectiu que es persegueix; 
si els recursos emprats s’adeqüen als resultats aconseguits. Es tracta, 
en definitiva, de verificar que els recursos invertits des de les institucions 
pitiüses tenen impacte en les poblacions de l’àmbit d’intervenció i res-
ponen realment a les seves necessitats.
Així mateix, es fa imprescindible que els projectes tinguin la participació 
de les institucions locals, no només per fer-los sostenibles, sinó també 
per enfortir l’ entitat municipal i que això redundi en benefici de la seva 
població. 
Tot aquest procés de canvi ha servit també per valorar la feina realit-
zada, posant de manifest la necessitat d’orientar-la cap a un intercanvi 
continuat de coneixements amb les nostres contraparts,  i també amb 
altres agents, per formar xarxes de treball que permetin complementar 
els esforços i  fer més eficients els recursos. 
Les campanyes de sensibilització posades en marxa al nostre territori 
complementen i fan més coherent aquesta feina ja que, des del Fons 
pensam que és poc realista treballar per un món més just sense qües-
tionar el nostre sistema de vida i les conseqüències que té pels països 
del Sud.  Enguany aquestes campanyes s’han desenvolupat majoritària-
ment a través de les xarxes socials com a fórmula per arribar a un nom-
bre més gran de persones i, a la vegada, optimitzar els recursos. 
Creiem que la cooperació per al desenvolupament ha de ser part de la 
política pública si volem transformar el món en què vivim i reivindicam la 
figura del Fons com a eina eficaç per treballar en aquesta direcció. 

Mercedes Prats Serra
Presidenta 
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

 Administracions públiques 447.000,00€ 95,90%

 ONG 550,00€ 0,11%

 Socis col·laboradors 1.787,30€ 0,39%

 Donatius 8.360,02€ 1,80%

 Ingressos extraordinaris 8.388,23€ 1,80%

 TOTAL  466.086,25€ 100%

INGRESSOS

DESPESES

Projectes de cooperació  354.772€ 76,08%

Seguiment de projectes 20.911,26€ 4,49€

Educació per al desenvolupament 37.700,01€ 8,09€

Administració i gestió  49.090,71 10,52%

Despeses amortitzacions 3.831,15€ 0,82%

TOTAL 466.305,13€ 100%

El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa onze 
anys, per tal de supervisar els comptes i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici. 
L’empresa encarregada de fer l’auditoria és Antonio Luis Marí Auditores, S.L. L’informe de l’any 2013 
es va presentar a l’Assemblea Ordinària de Socis que va tenir lloc el 26 de març de 2014 al Centre de 
Creació Jove C19 d’Eivissa.
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APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

FUNCIONAMENT I SOCIS
El funcionament del Fons Pitiús es regeix per les 
decisions que es prenen en els seus òrgans de 
govern: l’Assemblea de Socis i la Junta Execu-
tiva. 

El 21 de març, el Fons va celebrar l’assemblea 
ordinària de socis a la seu del Consell Insular 
d’Eivissa. A la reunió, que va estar presidida per 
la sra. Mercedes Prats Serra, hi varen assistir els 
representants de les institucions i ONG sòcies. 
L’Assemblea va aprovar la memòria econòmica 
i tècnica de l’any 2012 i va conèixer l’informe 
d’auditoria dels comptes que, com cada any, 
s’encarrega per donar transparència als mo-
viments econòmics de l’exercici. També s’hi 
aprovaren el pressupost i les línies de treball 
de 2013.  Finalment, els membres assistents a 
la reunió donaren de baixa dos organitzacions 
sòcies: l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí i 
Infancia con Futuro. 

El dia 4 de juliol es va tornar a reunir l’assemblea 
de socis, en aquesta ocasió, a la Sala de Plens 
de l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. S’hi 

aprovaren les bases de la convocatòria 2013 per 
a la presentació de projectes de cooperació per 
al desenvolupament i també es canviaren els 
càrrecs que ocupen les ONG a la Junta Executi-
va, que quedaren de la següent manera:

Secretaria: STEI/Ensenyants Solidaris -
Sra. Joana Tur Planells.
Tresoreria: Dignidad -
Sra. Raquel Ríos Rodríguez.
Vocalia sisena: Formenteres Solidaris -
Sra. Esperança Costa Castelló.

D’altra banda, la Junta Executiva, que 
s’encarrega entre d’altres funcions d’executar 
els acords presos en assemblea i d’aprovar els 
projectes de cooperació, s’ha reunit en cinc 
ocasions al llarg de l’any.

Finalment, es realitzaren també dos reunions de 
les ONG sòcies del Fons, on es portaren a debat 
les modificacions que s’havien de realitzar a les 
bases per a la presentació de projectes. 
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PROJECTES DE COOPERACIÓ

La convocatòria de 2013 ha estat marcada per l’obligatorietat de presentar amb el projecte un 
diagnòstic de la zona on es projectava treballar que avalàs la realització de la intervenció i asse-
guràs que aquesta tendrà impacte entre la seva població. L’objectiu últim és poder comprovar si 
el projecte ha comportat una millora en les condicions de vida de les persones beneficiàries.
S’han aprovat un total d’11 projectes de cooperació: 10 d’ONG d’Eivissa i Formentera per un valor 
de 304.772€ i 1 de cooperació directa per 50.000€.

CENTREAMÈRICA

NICARAGUA

MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LA POBLACIÓ DE TRES CO-
MUNITATS RURALS DEL MUNICIPI DE TELPANECA 

ZONA: Madriz
CONTRAPART: Unidad de Concertación 
y Cooperación Municipalista (UCOM)
PERSONES BENEFICIÀRIES
DIRECTES: 1.232 
SECTOR: Accés a aigua potable
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa /
Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia / Consell de Formentera

El projecte pretén millorar les condicions de vida de 321 famílies 
mitjançant l’accés a l’aigua potable i la capacitació ambiental. 
Així, es contempla la construcció de tres sistemes d’abastiment 
d’aigua comunitaris, la disminució de les distàncies de les fonts 
d’abastiment en relació als habitatges, l’augment de la disponi-
bilitat i qualitat de l’aigua per a consum humà, la millora de les 
pràctiques higièniques i sanitàries i l’enfortiment de les estruc-
tures organitzatives comunitàries relacionades amb el sector 
sanitari. 
En el projecte es destaca que la construcció dels sistemes 
d’abastiment d’aigua comunitaris es basa fonamentalment en 
la participació comunitària i en tot el procés d’autoconstrucció 
i de solidaritat veïnal amb la modalitat de brigades de treball in-
tegrades per les mateixes famílies beneficiàries. Això permetrà 
que la implementació de les activitats es faci de forma simultà-
nia, de manera que es combinin les feines de construcció de les 
diferents obres amb els tallers de formació, la conservació del 
medi ambient i les d’autoalimentació de les famílies.
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ZONA: Sololá
ONGD: STE-i
CONTRAPART: COINDI
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 120 dones
APORTACIÓ FONS: 41.195€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

L’any 1994 la contrapart va promoure un programa de 
producció agropecuària mitjançant un projecte pilot di-
rigit a dones pageses desocupades de comunitats amb 
un alt índex de desnutrició. El programa es va iniciar 
amb la introducció d’hortalisses, arbres fruiters i criança 
de cabres amb l’objectiu de millorar la qualitat i quanti-
tat de l’alimentació familiar i contribuir a generar capa-
citat econòmica. 
El projecte pretén ampliar el model productiu de les do-
nes des dels diferents nivells en què es troben: 
un grup de dones sembraran arbres per alimentació 
animal, lleguminoses i arbres fruiters. La finalitat és ge-
nerar aliments per la ramaderia menor (cabres i ovelles) 
i garantir la seguretat alimentària i la millora de la dieta 
de les dones i les seves famílies.
Un altre grup farà un ordenament de la finca i una trans-
ferència tecnològica per elaborar fenc i ensitjar-lo, per 
a millorar l’alimentació de la ramaderia menor durant 
l’estiu i reduir la seva  mortalitat. 
Finalment, es pretén que un grup de joves que tenen 
cabres i ovelles, i estan començant a adquirir terres, 
puguin diversificar la producció mitjançant l’agricultura 
orgànica.

CONTRIBUCIÓ A LA SOBIRANIA 
ALIMENTÀRIA DE LES DONES 
RURALS I LES SEVES FAMÍLIES 
AL MUNICIPI DE LARREYNAGA

ZONA: León 
ONGD: Paz con dignidad 
CONTRAPART: Asociación centro de orienta-
ción familiar y educación sexual Xochilt Acalt.
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 834
SECTOR: Lluita contra la fam mitjançant la 
sobirania alimentària.
APORTACIÓ FONS: 49.930€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa / Ajuntament 
de Sant Antoni de Portmany

FORMACIÓ I SUPORT A L’ECONOMIA
FAMILIAR DE 120 DONES MAIES A SOLOLÁ

Aquest projecte té tres vessants:

Curs de formació política que consis-
tirà en formar 120 dones en temes re-
lacionats amb l’autoestima, drets de la 
dona, participació ciutadana, desen-
volupament de la comunitat i igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes. 
Implementació del programa 
d’alfabetització, que pretén millorar el 
nivell educatiu de les dones i elevar la 
seva autoestima perquè es considerin 
capaces d’assumir càrrecs i llocs de 
decisió a les seves comunitats. 
Implementació de 120 horts familiars. 
A cadascuna de les dones, se li do-
naran llavors i eines agrícoles perquè 
puguin fer un hort. Els productes que 
n’obtinguin seran, d’una banda, pel 
consum familiar i de l’altre, per vendre al 
mercat local, obtenint alguns ingressos 
per poder comprar més llavors i donar 
continuïtat als seus horts. Així mateix, 
se les capacitarà perquè puguin elabo-
rar adob i insecticida orgànics i se les 
formarà en sobirania alimentària, nutri-
ció i propietats de les plantes per a una 
bona dieta alimentària. 

GUATEMALA
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DIAGNÒSTIC DE LA SITUACIÓ DE LES DONES MAIES 
DE SIS COMUNITATS DEL MUNICIPI DE SOLOLÁ

El projecte pretén possibilitar la formulació d’un pla de desen-
volupament humà integral per a les dones de les sis comunitats 
a partir d’un millor coneixement de la situació, potencialitats, 
dificultats, necessitats i prioritats de la població objectiu. 
Per fer-ho, utilitzarà com a metodologia el Diagnòstic Rural 
Participatiu, un conjunt de tècniques que permet que les per-
sones de les comunitats siguin les protagonistes de l’anàlisi, 
posant en comú les seves experiències i valoracions. No pre-
tén només recollir dades del grup meta sinó possibilitar un 
procés d’autoreflexió sobre els propis drets i les possibilitats 
existents per a aconseguir-los. 

ENFORTIMENT DE SISTEMES SOCIO-PRODUCTIUS
I DE COMERCIALITZACIÓ DE DONES INDÍGENES VULNERABLES

ZONA: Quiché
ONGD: Creu Roja
CONTRAPART: Cruz Roja Guatemalteca 
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 480
SECTOR: Desenvolupament
econòmic-productiu
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

ZONA: Sololá
ONGD: STE-i
CONTRAPART: COINDI
NÚMERO D’HABITANTS:
10.373 persones
SECTOR: Drets humans dona
APORTACIÓ FONS: 7.845€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

El projecte es dirigeix a facilitar processos d’autonomia 
econòmica a quatre grups de dones, cadascun confor-
mat per 20 artesanes que viuen en condicions de pobresa 
a l’àrea urbana del departament. A més de l’enfortiment 
productiu, empresarial i de comercialització d’aquests 
grups i la diversificació dels productes artesanals, que 
tradicionalment constitueixen la principal font d’ingressos 
per aquestes famílies, el projecte posa l’èmfasi en la sen-
sibilització i apoderament en temes relacionats amb la 
protecció dels drets individuals i col·lectius, la participa-
ció inclusiva en els processos de desenvolupament local, 
la prevenció en salut, salut reproductiva, gènere en des-
envolupament, maternitat i paternitat responsable.
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HONDURES

ELABORACIÓ D’UN DIAGNÒSTIC DE LA REGIÓ DE SANTA BÁRBARA

ZONA: Santa Bárbara
ONGD: Caritas
CONTRAPART: Centro Cultural Hibueras
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 
3.000
APORTACIÓ FONS: 5.500€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

SUDAMÈRICA

El projecte pretén millorar el coneixement i la informa-
ció disponible sobre el departament de Santa Bárbara 
amb l’objectiu de millorar la incidència dels projectes 
de cooperació que, des de fa cinc anys, Caritas està 
desenvolupant a la zona.  Això es veu necessari per 
la falta de dades actualitzades i fiables sobre la zona 
d’actuació, que es posa de manifest cada vegada 
que es vol iniciar un projecte i per la dificultat afegida 
d’avaluar els resultats i l’impacte de les intervencions. 
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PERÚ

FAMÍLIES DESENVOLUPEN HABILITATS PER A LA PREVENCIÓ
DE LA VIOLÈNCIA

En el districte de Sarín, el 62,5% de la població viu en 
condicions d’extrema pobresa i la resta en condicions 
de pobresa. El 58% es dedica a l’agricultura. El cul-
tiu d’hortalisses es fa en horts tradicionals mentre que 
la cria de conill dindi es fa a la cuina amb les restes de 
l’alimentació familiar. 
En aquest escenari d’agricultura familiar, s’han identificat 
diverses problemàtiques que afecten aquests productors 
i productores: baixa productivitat en el cultiu d’hortalisses, 
dèficit en la criança del conill dindi, poca experiència en 
gestió col·lectiva i comercialització d’excedents a preus 
molt baixos.
El projecte presenta com a objectiu principal incre-
mentar l’accés a aliments nutritius per part de les famí-
lies mitjançant l’augment de la productivitat en el cultiu 
d’hortalisses i la criança del conill dindi. 

PRODUCTORS I PRODUCTORES MILLOREN LA QUALITAT I SEGURETAT
ALIMENTÀRIA AMB HORTALISSES I CONILL DINDI

ZONA: La Libertad – Sarín – Sánchez Carrión 
ONGD: Mans Unides
CONTRAPART: Centro Ecuménico de
Promoción y Acción Social Norte 
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 180
SECTOR: Desenvolupament rural 
APORTACIÓ FONS: 49.058€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Santa Eulària
des Riu / Ajuntament de Sant Joan de Labritja

ZONA: La Libertad, Chepén, Pueblo Nuevo
ONGD: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES:
489 persones 
APORTACIÓ FONS: 7.800€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

Els delictes de violència contra les dones i infants són 
un problema de drets humans i de salut pública que es 
naturalitza en un context de pràctiques socio-culturals le-
gitimadores, problemàtica que se suma a la debilitat de la 
institucionalitat pública vinculada a aquesta matèria. 
El projecte pretén ajudar a enfrontar situacions de con-
vivència familiar inadequades a les dones i als seus fills i 
filles. Per fer-ho, el projecte té dos components:
capacitació de les promotores socials per a la sensibilit-
zació, detecció i derivació oportuna de víctimes i atenció 
integral a dones amb fills i/o filles violentats. 
Atenció integral a dones i infants afectats per la violència 
de gènere i atenció de dia.
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ÀFRICA

MOÇAMBIC

ZONA: Zambézia – Chinde 
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PERSONES BENEFICIÀRIES: 710
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 19.700€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Dignidade va visitar Marcação per pri-
mera vegada l’any 2002 en resposta a 
una petició d’ajuda de la comunitat. 
En aquell moment, hi havia una escola 
construïda amb canyes i fang i gestio-
nada per voluntaris que rebien un petit 
incentiu per part d’una entitat religiosa 
però, ni la qualitat de l’ensenyament, ni 
la capacitat de les precàries infraestruc-
tures, cobrien les necessitats mínimes 
de la població infantil en edat escolar. 
A més no existia cap altre escola en un 
radi de 3-4 hores de camí. 
Des del primer moment, es varen cons-
tatar les severes condicions de pobresa 
així com l’aïllament de la regió. Com a 
resultat d’aquesta valoració, es va de-
cidir iniciar un Programa de Desenvolu-
pament de Zona.
El projecte permetrà l’accés a l’educació 
bàsica de la població en edat escolar i 
a una part de la població adulta durant 
l’any 2014. Per aconseguir-ho, es man-
tindrà en funcionament l’escola que im-
parteix l’educació primària completa i el 
programa d’alfabetització d’adults i de 
formació professional per adolescents i 
adults. 
L’edifici compta amb 8 aules per edu-
cació primària i una aula per tall i con-
fecció. L’escola funciona en dos torns 
(matí i tarda).

SUPORT A L’EDUCACIÓ BÀSICA
A LA COMUNITAT DE MARCAÇÃO-LUABO
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SUPORT A L’EDUCACIÓ BÀSICA
A LA COMUNITAT
DE MIHECANE-RIBÁUÈ

Dignidad va iniciar a Mihecane un Programa de Desenvolupament de Zona l’any 2004 en resposta a la petició 
d’ajuda per part de la població. La comunitat ja havia començat a organitzar-se, construint una escola molt 
rudimentària i reclutant a dos dones que, a canvi d’aliment, estaven treballant en l’alfabetització de prop d’un 
centenar d’infants. 
Quan Dignidade va arribar a la regió va mantenir reunions amb els líders i caps comunitaris així com amb les 
autoritats educatives i els representants del govern. A partir d’aquí, Dignidade va construir amb l’ajut de la 
comunitat una escola amb materials resistents. 
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica de la població en edat escolar de la comunitat de Mi-
hecane i a una part de la població adulta per l’any 2014. Per aconseguir aquest objectiu, es mantindrà en 
funcionament l’escola que imparteix el primer grau de l’educació primària i l’alfabetització d’adults. L’edifici 
escolar compta amb sis aules que funcionaran en dos torns: matí i tarda. 

ZONA: Nampula – Ribáuè
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PERSONES BENEFICIÀRIES: 430 persones
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 23.745€
ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera
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ÀSIA

ÍNDIA

ACCÉS AL DRET A UN HABITATGE DIGNE PER A 47 FAMÍLIES DELS 
COL·LECTIUS MÉS DESAFAVORITS D’ANANTAPUR

Les famílies beneficiàries del projecte tenen una mitja 
de 4 membres i es veuen obligades a viure en cabanes 
de tova que no resisteixen les altes temperatures de 
la zona i s’inunden amb facilitat en l’època dels mon-
sons. Les precàries condicions d’aquests habitatges 
els condemnen a l’amuntegament, la mala ventilació i 
la falta d’intimitat. 
Les cases que es construiran amb el projecte tenen 
dues habitacions amples i un porxo. Totes es fan 
alçades uns 40 cm del nivell del sòl per evitar els efec-
tes de les pluges monsòniques i l’entrada de serps 
i escorpins, molt comuns a la zona. Disposar d’un 
habitatge digne implica una considerable millora en 
la qualitat de vida de les persones beneficiàries, que 
formen part dels col·lectius dàlits o intocables, a més 
d’una major consideració social enfront la resta de 
castes. 

ZONA: Andra Pradesh, Anantapur 
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT/WDT
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 184 
SECTOR: Habitatge
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears
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SEGUIMENT DE PROJECTES
El seguiment de projectes s’ha realitzat a través dels informes de seguiment i finals que les ONG 
presenten al Fons, tal com estableixen les bases de convocatòria. Aquests informes inclouen in-
formació tècnica, econòmica i fotogràfica, a més de les factures i de tota aquella documentació 
necessària per tenir un coneixement puntual de l’avanç del projecte. El seguiment també es com-
plementa amb la comunicació directa amb les ONG i amb les contraparts que treballen sobre el 
terreny.

Aquesta campanya es va iniciar en la tardor de 
2012 i va finalitzar en juny de 2013. Els seus 
objectius eren els següents: 

-  Contribuir a la construcció d’una cultura de pau 
basada en la no-violència, l’educació per la pau 
i el desarmament.

-  Explicar per què el comerç d’armes mal regulat 
afavoreix la violència armada, la pobresa i els 
abusos contra els drets humans. 

-  Conscienciar la població pitiüsa sobre el fet 
que la pau només pot existir si es treballa en 
les quatre “D”: desarmament, drets humans, 
democràcia i desenvolupament.

-  A partir de l’educació per la pau, fomentar 
entre els infants i joves un compromís amb la 
no-violència com a mitjà per a la resolució de 
conflictes.

CICLE DE CINEMA
Dins aquesta campanya, a més de les activitats 
educatives que s’expliquen a l’apartat d’educació, 
es va realitzar, en els mesos de febrer i març, un ci-
cle de cinema al Club Diario de Ibiza. D’una mane-
ra amena, es buscava amb aquesta activitat acos-
tar a un públic divers els continguts que tractava 
la campanya.
Aquestes són les pel·lícules que s’hi projectaren:
-  SENDEROS DE GLORIA. Stanley Kubric / Es-

tats Units / 1957.
-  LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS. José Luis 

Cuerda / Espanya / 1999.
-  EL GRAN DICTADOR. Charles Chaplin / Estats 

Units / 1940.
-  EL SEÑOR DE LA GUERRA. Andrew Niccol / 

Estats Units / 2005.

SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT

Sensibilització i educació per al desenvolupament són àrees bàsiques de treball del fons. A través 
d’elles, es pretén generar consciències crítiques i fer que cada persona es faci responsable i actuï 
en favor de la creació d’una nova societat, més participativa i compromesa amb la justícia i el res-
pecte als drets humans arreu del món.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ 

SI VOLS LA PAU, PREPARA-LA!
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L’assemblea del Fons Pitiús va decidir portar a 
terme una campanya de sensibilització des de la 
tardor de 2013 a l’estiu de 2014 sobre consum 
responsable i decreixement.
Aquesta decisió partia del fet que vivim un mo-
ment en què la humanitat en conjunt, però també 
cadascun/a de nosaltres individualment, hem de 
fer front a reptes que no semblen tenir fàcil solu-
ció. A la crisi financera mundial, que ha demostrat 
ser només una part del problema, s’hi afegeix una 
greu crisi social, que provoca un increment conti-
nu de les desigualtats, i una crisi ecològica sense 
precedents generada per la degradació dels eco-
sistemes, per la sobreexplotació dels recursos i 
per una producció de residus desmesurada. 
La desesperança que genera aquesta situació 
es veu agreujada per un discurs oficial que pro-
mou com a única solució el retorn al creixement 
econòmic i a l’augment del consum. Realment, és 
possible créixer indefinidament en un planeta finit? 
És possible seguir per aquesta via quan ja s’han 
superat les capacitats de regeneració del plane-
ta i s’estan malmetent les possibilitats de les ge-
neracions futures? Si un 20% de la població està 
consumint més del 80% dels recursos, com podrà 
la resta de la població del món cobrir les seues ne-
cessitats bàsiques? Podran seguir els països del 
Sud el mateix model econòmic basat en el creixe-
ment? 
Davant totes aquestes qüestions aquests són els 
objectius que s’ha plantejat el Fons amb aquesta 
campanya: 
-  Mostrar les conseqüències socials, econòmi-

ques i ambientals del model econòmic basat 
en el creixement constant.

- Donar a conèixer els principis del decreixement 
i del consum responsable

-  Mostrar el decreixement com una alternativa 
per fomentar la justícia, la igualtat i el respecte 
al medi ambient.

-  A partir del decreixement, promoure entre la 
població pitiüsa una forma de vida i de consum 
que permeti garantir els drets de totes les per-
sones i no malmetre les possibilitats de les ge-
neracions futures.

Les activitats d’aquesta campanya s’han iniciat 
aprofitant especialment l’espai comunicatiu de les 
xarxes socials. 
-  Publicació periòdica en el bloc d’entrades re-

lacionades amb el decreixement i el consum 
responsable. Aquests en són els títols: Viure 
amb menys per viure millor (introducció a les 
propostes del decreixement),  La decisió de 
comprar roba i Juguerois o temps per jugar?

-  Publicació bimensual a Facebook de fragments 
d’assajos escrits per persones especialitzades 
en el decreixement.

-  Compartició a Facebook i Twitter d’enllaços 
a articles, documentals o webs que permeten 
aprofundir l’anàlisi del nostre consum i sobre 
les alternatives possibles.

Com veureu a l’apartat que se n’ocupa, tam-
bé s’estan realitzant activitats als centres edu-
catius relacionades amb aquesta campanya, 
dos d’aquests articles, els podeu trobar al final 
d’aquestes pàgines

VIURE AMB MENYS PER VIURE MILLOR
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BIBLIOTECA VIATGERA 
INFORMA’T A FONS

La segona edició de la biblioteca viatgera Informa’t 
a Fons va acabar en maig de 2013 el seu reco-
rregut anual, amb més de 150 préstecs realitzats. 
De gener a juny de 2013, va estar a disposició de 
les persones usuàries de les biblioteques de San-
ta Eulària des Riu, Sant Francesc de Formentera, 
Sant Joan de Labritja, Sant Jordi de ses Salines i 
Sant Antoni de Portmany. 

La bona acollida de les dos primeres edicions ha 
fet possible que el Fons, juntament amb el Centre 
Coordinador de Biblioteques del Consell d’Eivissa, 
hagi engegat en juliol de 2013 la tercera edició de 
la biblioteca viatgera Informa’t a Fons. Això s’ha 
fet per oferir visions diverses i alternatives que ens 
ajudin a entendre i a transformar el món. Com en 
les edicions anteriors, compta amb una selecció 
de llibres, revistes i audiovisuals que pertanyen a la 
biblioteca del Fons i que tenen relació directa amb 
la feina de cooperació i d’educació per al desen-
volupament que porta a terme. Però, en aquesta 
ocasió, s’ha dedicat una atenció especial al con-
sum responsable i a les propostes que defensen el 
decreixement, per tal de reforçar el contingut de la 

campanya Viure amb menys per viure millor. Tam-
bé inclou, per primera vegada, una secció desti-
nada als infants.  Des que va iniciar el seu camí, 
la tercera edició ha passat per les biblioteques de 
Cala de Bou, Figueretes, Santa Eulària, Jesús i la 
Biblioteca Pública Insular d’Eivissa.

PUBLICACIÓ D’ARTICLES EN PREMSA

Agafant com a base la celebració de diversos dies internacionals, en setembre de 2012 el Fons va co-
mençar a  publicar articles en mitjans de premsa locals. Es buscava amb això fomentar entre la població 
pitiüsa la reflexió sobre la situació actual dels drets humans i sobre les desigualtats existents arreu del 
món. A més, els articles tenien la voluntat de fomentar actituds més crítiques, solidàries i conscients.  
Aquests són els títols dels articles publicats en 2013 (encara es poden trobar al bloc Petjades):

- Dona i desenvolupament
- Dret humà a l’aigua?
- L’educació: una via per a la pau
- Contra el treball infantil!

EXPOSICIÓ: LA DECLARACIÓ UNIVERSAL
DELS DRETS HUMANS: LLUMS I OMBRES

Aquesta mostra, que consta de 21 fotografies en blanc i negre, es va poder veure entre l’11 i el 29 de 
novembre a la  Sala d’Exposicions de l’Ajuntament Vell de Sant Francesc de Formentera. Aprofitant que 
el dia 10 de desembre la Declaració Universal dels Drets Humans va complir 65 anys, el Fons va voler 
recordar aquesta fita històrica sense precedents (les llums) i, alhora, posar de manifest que s’han pro-
duït i encara es produeixen, amb excessiva freqüència, violacions dels Drets Humans (les ombres). 
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DIA INTERNACIONAL PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA

El dia 17 d’octubre, amb la coordinació del Fons Pitiús, les ONG que en són sòcies varen organitzar 
al Passeig de Vara de Rey una trobada per fer visible la lluita contra la pobresa. Al llarg del dia, es 
va col·locar una taula informativa i es va llegir conjuntament un manifest que incidia en la necessitat 
d’identificar les polítiques i comportaments globals que incrementen la desigualtat i empobreixen les 
persones. També s’afirmava que la pobresa és evitable i que, per tant, tenim l’obligació de combatre’n 
les causes apostant per una profunda reforma del model actual que genera i manté les desigualtats.

EDUCACIÓ

TAULA DELS TALLERS REALITZATS

 Núm. de sessions Núm. de tallers Núm. centres

Xarxa de Centres Educatius Solidaris 192 129 9

Altres centres - Primària 216 108 20

Altres centres – Secundària 31 31 5

TOTAL 439 268 34
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Activitats

- Taller:  Si vols la pau, prepara-la!
Aquest taller s’ha realitzat per a tots els cursos de 
primària i perseguia diferents objectius: analitzar 
les causes i conseqüències de la guerra i de la vio-
lència, presentar la no-violència com a eina activa i 
eficaç per resoldre els conflictes, fomentar l’interès 
de l’alumnat en la cultura de pau i el compromís 
constant amb ella. Aquest taller, de tres sessions, 
s’ha realitzat en 37 grups-classe. 
L’exposició Seriosament..., 25 arguments per a la 
pau en còmic va acompanyar aquest taller i va es-
tar instal·lada a 7 centres de la Xarxa. Els infants 
la varen poder treballar amb el suport d’una guia 
didàctica. 

- Taller: Si volem un món més just, apren-
guem a respectar-lo!
Els objectius d’aquesta activitat són: reflexionar 
sobre els lligams entre la degradació ambiental, 
la pobresa i un model de consum irresponsable, 
prendre consciència del grau de responsabilitat 
que tenim cadascun de nosaltres en la sobreex-
plotació dels recursos, especialment en els països 
del Sud, fomentar una valoració crítica envers el 
nostre propi consum i generar interès per models 
alternatius respectuosos amb el medi i amb els 
drets de les persones.

-  Taller: La pau i la no-violència
Aquest taller, destinat a infants d’educació infantil 
de 4 i 5 anys, ha permès començar a treballar des 
de les etapes inicials els conceptes de pau i de 
resolució no-violenta de conflictes.

-Biblioteca viatgera Llegim el món
Llegim el món té l’objectiu de fomentar en l’alumnat, 
tant d’infantil com de primària, actituds de solida-
ritat, respecte i tolerància a través de la lectura. 
La segona edició d’aquesta biblioteca viatgera va 
començar el seu camí al setembre de 2012 i va 
recórrer tots els centres de la Xarxa fins juny de 
2013.
En el curs 2013-2014, està passant per les escoles 
la tercera edició de Llegim el món, que està forma-
da per 39 contes que permeten treballar l’educació 
per a la pau, els drets dels infants, el consum res-
ponsable, la interculturalitat, l’educació en valors i 
l’educació ambiental. Des d’octubre i fins desem-
bre de 2013, ha estat al CC Santíssima Trinitat, al 
CEIP S’Olivera i al CEIP Can Coix.  

- Xerrades amb mares i pares
El dia 19 de febrer, el CEIP Torres de Balàfia va 
organitzar una trobada amb les mares i pares de 
l’alumnat, per mostrar-los les activitats que realit-
za el centre en l’àmbit de l’educació en valors i 
la solidaritat. Donat que el CEIP Torres de Balàfia 
forma part de la Xarxa de Centres Educatius Soli-
daris, els infants varen informar els pares i mares 
sobre les diverses activitats que s’hi estan portant 
a terme amb l’impuls del Fons. Per complementar 
aquesta exposició, la coordinadora del Fons va fer 
una breu presentació de la feina que desenvolupa 
aquesta entitat.

- Trobades amb el professorat
En el mes de setembre, es realitzaren trobades 
amb el professorat de tots els centres que formen 
part de la Xarxa, per presentar i preparar les acti-
vitats d’educació per al desenvolupament per al 
curs 2013-2014.

XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS

La xarxa es va crear amb la intenció d’establir vincles més estrets amb aquelles escoles que, des de fa 
anys, sol·liciten les activitats educatives del Fons, per poder així aprofundir en l’educació per al desen-
volupament a aquests centres. Així mateix, aquestes escoles, com a sòcies col·laboradores, participen 
al Fons aportant la seva experiència educativa a través de les assemblees.

Des de desembre de 2013, la xarxa compta amb dos centres més: el CEIP Sant Antoni i el CC Santís-
sima Trinitat, tots dos del municipi de Sant Antoni de Portmany. S’han unit així al CEIP Puig d’en Valls, 
CEIP Santa Gertrudis, CEIP Can Coix, CEIP Sant Jordi, CC Can Bonet, CEIP Torres de Balàfia i CEIP 
S’Olivera que ja en formaven part anteriorment. 



 20 

-  Dia de la Convivència al CEIP
Puig d’en Valls
En el mes de juny, el Fons va participar en aquesta 
jornada lúdica que celebra cada final de curs el 
CEIP Puig d’en Valls. Durant tot el matí, les edu-
cadores del Fons, explicaren a tot l’alumnat del 
centre contes relacionats amb la cultura de pau 
i amb el taller Si vols la pau, prepara-la!, realitzat 
durant el curs. 

- Préstec de material didàctic
Com a suport a la realització d’activitats especí-
fiques d’educació per al desenvolupament en els 
centres de la Xarxa, s’han prestat materials didàc-
tics als centres que ho han sol·licitat i s’ha asses-
sorat el professorat sobre el seu ús.

Primària
Enguany, s’han ofert un total de 5 tallers a les es-
coles de primària:
La pau i la no-violència.
Els Drets dels Infants.
Educació per al consum responsable.
Comprendre les migracions.
Dret a la salut, a l’aigua i a l’alimentació.

Secundària 
S’han ofert tres tallers:
Pau i no-violència.
Una altra globalització és possible.
Una mirada al Sud: la cooperació per al desenvo-
lupament des d’Eivissa i Formentera. 
A més, l’exposició Seriosament..., 25 arguments 
per a la pau en còmic va estar col·locada a l’IES 
Sant Agustí en el mes d’abril.

ACTIVITATS A ALTRES CENTRES EDUCATIUS

EXPOSICIÓ: Giramón

Aquesta exposició ofereix la possibilitat d’introduir l’educació per al desenvolupament en les primeres 
etapes educatives. Giramón, està pensada per a infants d’educació infantil i primer cicle de primària, 
amb la intenció que els més petits coneguin la realitat d’altres llocs del món. D’octubre a desembre de 
2013, aquesta exposició ha estat al Centre Cultural de Puig d’en Valls, a l’Espai Jove de Sant Antoni 
de Portmany i a la Sala d’actes del CEIP Sant Jordi. Durant aquest temps, l’han visitat 49 grups de 13 
escoles de l’illa d’Eivissa. Totes les visites es fan guiades i es complementen amb el treball d’una guia 
didàctica.
Pel que fa a la Xarxa, l’alumnat ha disposat de material complementari (una carpeta i un moble viatger), 
per continuar treballant els continguts de l’exposició a l’aula, al llarg de tot el curs.
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JORNADA DE FORMACIÓ

El dia 11 de juliol el personal tècnic dels tres fons de cooperació de les Illes Balears va assistir a Palma 
a una jornada de formació sobre cooperació. Els ponents, Jean Pierre Malé (economista especialitzat 
en cooperació descentralitzada) i Carla Cors (consultora en cooperació internacional) plantejaren vies 
per aconseguir fer una cooperació municipal més efectiva i posaren sobre la taula els reptes que afronta 
actualment la cooperació descentralitzada.

FORMACIÓ

Durant el mes de novembre, va tenir lloc 
aquest curs destinat a professorat d’infantil 
i primària. Aquest curs, organitzat per Vete-
rinaris sense Fronteres amb la col·laboració 
del Centre de Professorat d’Eivissa i el Fons 
Pitiús, tenia com objectiu reflexionar sobre 
la pràctica educativa en el treball del con-
sum i conèixer propostes sobre com introduir 
aquests continguts de manera transversal. A 
proposta del Fons Pitiús, Carlos Taibo, pro-
fessor de la Universitat Autònoma de Madrid 
i escriptor, va impartir-hi una sessió sobre el 
decreixement, que s’emmarcava dins la cam-
panya de sensibilització, Viure amb menys 
per viure millor. A més, el Fons també va tenir 
l’oportunitat durant el curs de fer una presen-
tació de la feina que realitza.

CURS:
Educació transformadora cap a un model de consum responsable
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DIFUSIÓ
El Fons, com organisme finançat amb sous pú-
blics, difon les activitats que fa i mostra, de la ma-
nera més transparent possible, la destinació del 
seu pressupost. Aquesta tasca de difusió s’ha fet 
en 2013 a través d’aquests mitjans:

INTERNET I XARXES SOCIALS
· Actualització dels continguts de la pàgina web:   
  www.fonspitius.org
· El Fons té presència a diverses xarxes socials,           
que utilitza per difondre les activitats que realitza 
tant en cooperació com en educació per al desen-
volupament: 
- Facebook (facebook.com/fonspitius)
- Twitter (twitter.com/fonspitius) 
- Bloc: Petjades (fonspitius.blogspot.com.es)

PUBLICACIONS
En 2013, s’han publicat 3 fulls informatius que 
s’han enviat, en format digital, a centres educatius, 
sindicats, associacions, col·legis professionals, 
partits polítics, institucions, etc. d’Eivissa i de For-
mentera. A més, en format paper, s’han fet arribar 
a totes les biblioteques pitiüses.
S’ha editat la Memòria 2012 i s’ha difós entre els 
socis, escoles, institucions, partits polítics, asso-
ciacions, etc.

MITJANS DE COMUNICACIÓ
S’han convocat tres rodes de premsa i s’han enviat 
múltiples comunicats al llarg de tot l’any. A més, el 
Fons ha participat en taules de debat i entrevistes 
en mitjans radiofònics.

SORTIDES AL CARRER

El Fons ha participat en dos trobades per informar de primera mà a aquelles persones que així ho 
sol·liciten sobre la feina que realitza: 

XIII Mostra d’Entitats Solidàries – Eivissa, 20 d’abril
Dia Mundial del Comerç Just – Santa Gertrudis de Fruitera, 19 de maig
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RELACIONS INSTITUCIONALS

El Fons Pitiús de Cooperació 
està lligat a Nicaragua des de 
l’any 2000. En aquell moment, va 
començar a finançar projectes a 
comunitats rurals greument afec-
tades per l’huracà Mitch a través 
d’una ONG nicaragüenca. L’any 
2007, s’inicià el treball amb la 
UCOM (Unidad de Concertación 
y Cooperación Municipalista), 
una mancomunitat de municipis 
del departament de Madriz que 
decidiren unir les forces i treba-
llar conjuntament per millorar les 
condicions de vida de les seves 
respectives poblacions. 

VISITA D’UNA DELEGACIÓ DE LA UCOM (NICARAGUA)

El passat mes d’octubre visitaren les Pitiüses 
l’alcaldessa d’un d’aquests municipis, Telpaneca, 
i el gerent de la UCOM. Al llarg de tres dies, Ber-
narda Castillo i Absalón González, s’entrevistaren 
amb els presidents del Consell d’Eivissa i del Con-
sell de Formentera, amb l’alcalde de l’ajuntament 
de Santa Eulària des Riu i amb l’alcaldessa de 
l’ajuntament de Sant Josep de sa Talaia. Així ma-
teix, mantingueren dos encontres amb les ONG: 
un amb Formenterers Solidaris i l’altre, amb la res-
ta d’ONG sòcies del Fons. 
L’objectiu de totes aquestes entrevistes va ser 
donar compte dels projectes realitzats a través 

de la UCOM en els darrers set anys: construcció 
d’habitatges, dotació de beques per a estudiants 
de primària i concessió de microcrèdits. 
La perspectiva integral que tenen tots els pro-
jectes,  la implicació dels beneficiaris en totes 
les seves fases, la sostenibilitat de les iniciatives, 
l’aportació econòmica o en espècie de les muni-
cipalitats, són característiques comunes a tots els 
projectes finançats.  
Bernarda Castillo, a més, va explicar als represen-
tants institucionals d’Eivissa i Formentera el fun-
cionament de la UCOM, integrada per 6 municipis 
de diferent color polític que utilitzen el consens 
com a eina bàsica per arribar a acords. 

COORDINACIÓ AMB ELS FONS DE COOPERACIÓ DE LES ILLES BALEARS

El Fons Pitiús es coordina de forma continuada amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i el 
Fons Menorquí de Cooperació en totes aquelles qüestions que els són comunes: cofinançament i segui-
ment de projectes de cooperació directa, formació, gestions amb la CAIB, UIB, Caixa Colonya, Funda-
ció Sa Nostra,... En el 2013, aquesta coordinació s’ha concretat en tres reunions presencials i amb una 
comunicació fluïda al llarg de tot l’any.
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TROBADA AMB INSTITUCIONS SÒCIES

El dia 15 de juliol va tenir lloc una reunió de la 
presidenta del Fons Pitiús, Mercedes Prats i de 
la coordinadora del Fons, Fina Darder, amb el 
president del Consell d’Eivissa, Vicent Serra, 
per explicar-li els darrers acords adoptats per 
l’assemblea de socis en relació amb la convoca-
tòria de projectes de l’any 2013. El president, per 
la seva banda, va manifestar el compromís del 
Consell amb la cooperació per al desenvolupa-
ment i en seguir donant suport al Fons Pitiús de 
Cooperació.

D’altra banda, el dia 28 d’agost, la coordinadora 
del Fons, es va reunir amb l’equip de govern de 
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. Aques-
ta reunió va servir per mostrar la feina que realitza 
el Fons i per explicar, de primera mà, el seu fun-
cionament als regidors i regidores que hi varen 
assistir. 

PRESÈNCIA A ORGANISMES DE LES 
ILLES BALEARS

El Fons Pitiús de Cooperació manté relacions 
institucionals i de coordinació amb diverses 
entitats autonòmiques. És membre de la Co-
missió de Coordinació dels Ens Territorials de 
les Illes Balears, de la Comissió d’enllaç de 
les Illes Balears pel Sàhara  i del Consell de 
Cooperació de les Illes Balears. Aquest darrer 
s’ha reunit tres vegades presencialment i una 
altra a distància al llarg de l’any.

L’Assemblea de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat va aprovar el dia 18 de juny la 
reincorporació, després de tres anys d’absència, del Fons Pitiús a aquesta entitat. En aquest temps, 
la Confederació ha modificat el seu pla de treball i ha recuperat les temàtiques i àmbits de treball que 
ja motivaren anteriorment la decisió de formar part d’aquesta entitat. La Confederació de Fons és un 
espai de coordinació i de representació conjunta dels diferents Fons de Cooperació que existeixen a tot 
l’Estat espanyol, davant instàncies nacionals i internacionals. 

CONFEDERACIÓ DE FONS
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Aquest és el títol de la campanya que el Fons Pi-
tiús de Cooperació ha posat en marxa en octubre i 
que tindrà continuïtat fins el mes de juny de 2014.  
La campanya té per objectiu mostrar el decreixe-
ment com una alternativa per fomentar la justícia, 
la igualtat i el respecte al medi ambient. 

La filosofia del decreixement podria resumir-
se amb una cita d’un del seus ideòlegs, Serge 
Laouche: L’home pot trobar la felicitat només si 
sap limitar les seves necessitats. 

Sembla una fita a l’abast de tothom però, en canvi, 
hem creat una societat que diàriament ens intenta 
convèncer (i, desgraciadament, moltes vegades 
ho aconsegueix) que és imprescindible acumular 
quantes més coses millor, identificant tot allò ma-
terial com a necessari i el consumisme amb el be-
nestar i la felicitat.

El nostre sistema està basat en el creixement cons-
tant i, per tant, requereix d’un consum de recursos 
molt elevat per poder mantenir tots els seus en-
granatges en funcionament. A més, aquest creixe-
ment, en el cas dels països del Nord, es vincula 
estretament amb l’espoli dels recursos humans i 
naturals dels països del Sud. 

En aquest context, el decreixement es presenta 
com un corrent de pensament que neix de la idea 
que els recursos del planeta són limitats i que, per 
tant, és necessari disminuir la producció i, conse-
qüentment el consum, com a única fórmula per 
equilibrar la relació dels éssers humans amb la na-
turalesa. Segons Latouche, l’objectiu no és pren-
dre mesures per anar reduint el consum a llarg ter-
mini, sinó que es fa necessari un canvi radical en 
el sistema de valors que redueixi el nostre impacte 
a nivell global.

Així, es pot parlar de tres dimensions en el de-
creixement: ecològica, econòmica i social. La pri-
mera es basa en la conservació de la naturalesa 
per damunt de tot; la dimensió econòmica es re-
fereix a la necessitat de disminuir la producció i el 
consum, tendint cap a una economia solidària que 
promogui les relacions, la convivència, la partici-
pació...;
finalment, la dimensió social es refereix als canvis 
necessaris que s’han de fer en els paràmetres de 
vida i que inclourien un  gir cap a la simplicitat, la 
redistribució dels recursos, la reducció de les ho-
res de feina...

VIURE AMB MENYS PER VIURE MILLOR
(Annex I)
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Sempre que en les nostres activitats d’educació 
per al desenvolupament hem preguntat per a què 
serveix la roba, l’alumnat ens ha contestat, amb 
tota lògica, que per a protegir-nos, tapar-nos, abri-
gar-nos... Però, a continuació, apareix algú que, 
amb la boca petita, diu:  “per anar  guapus/es, “per 
ser fashions”, “per estar in”,... I és que, per poc 
que ens hi fixem, podrem comprovar que existeix 
una gran pressió mediàtica i publicitària que incita 
a adquirir noves peces de roba que, suposada-
ment, ens faran lluir més i que ens asseguraran 
major acceptació social. Això ho tenen ja ben inte-
rioritzat els nens i nenes de les escoles d’Eivissa i 
Formentera: saben que han de seguir les tendèn-
cies que van sorgint per no perdre el tren, per no 
quedar “desfassats” i per poder anar vestits com 
correspon a la moda en cada moment. 

I és que, no en va, les grans empreses multina-
cionals utilitzen totes les estratègies publicitàries 
que tenen al seu abast: unes ens recorden que van 
canviant les estacions de l’any, altres ens presen-
ten persones famoses amb una imatge estètica-
ment impecable, altres ens mostren gent que des-
borda alegria... Així, el món del vestit, es presenta 
com un àmbit glamurós, luxós i que ens promet 
una felicitat que està al nostre abast només practi-
cant aquesta suposada activitat d’oci que anome-
nam “anar de compres”. El missatge que finalment 
rebem infants i adults és: compra nova roba i seràs 
més feliç, seràs algú millor i amb més èxit!

Tot això fa que, habitualment, quan volem adquirir 
noves peces de roba, la nostra decisió es basi en 
qüestions com aquestes:

- M’agrada?
- Quin preu té?
- Em queda bé?
- Està de moda?
- De quina marca és?

De fet, aquestes són les preguntes que sorgeixen 
a les aules quan demanam a l’alumnat quin procés 
de reflexió fan abans de consumir roba. Per a al-
guns hi té més pes el preu, per a altres la moda o la 
marca, però en general, està molt estesa l’opinió, 
tant dins com fora de les aules, de què basta res-
pondre aquestes preguntes per prendre una deci-
sió adequada a l’hora d’adquirir peces de vestir.

Però tot i l’esplendor d’aquest món i, malgrat la 
quantitat d’hores de televisió i ràdio i de pàgines 
de revistes i diaris ocupades en parlar sobre la 
moda i sobre les noves tendències, hi ha una pre-
gunta essencial que ni tan sols se sol formular: què 
en sabem en realitat de la nostra roba, de la seua 
procedència, del procés de fabricació, de les con-
dicions laborals? Després d’un moment de silenci, 
a les aules, quan hem fet aquesta pregunta, la res-
posta majoritària és: “no en sabem res”.

I és que no és fàcil ni freqüent que ens arribi infor-
mació sobre l’altra cara del món de la moda. Una 
cara que viuen diàriament milers de treballadores 
i treballadors del sector tèxtil a diversos indrets 
del món, on les grans multinacionals de roba hi 
han traslladat la seua producció. Als tallers de paï-
sos asiàtics (Bangladesh, Vietnam, Cambotja, In-
donèsia, Xina, Índia, etc) o nord-africans (Marroc, 
Tunísia, Egipte), les violacions de drets humans i 
laborals, amb salaris de misèria i llarguíssimes jor-
nades de feina, són una constant. Com també ho 
és encara l’explotació infantil, o l’ús de productes 
químics d’elevada toxicitat en el procés de tenyit 
de les peces de roba que malmeten el medi am-
bient i la salut de les persones.

Quan l’alumnat comença a descobrir tot el que hi ha 
darrera els focus, els aparadors i les passarel·les, 
de seguida s’adona que només podrem exercir 
un consum responsable de roba si afegim moltes 
altres qüestions al nostre procés de decisió. Ne-
nes i nens conclouen que són necessàries també 
aquestes reflexions:

- Necessit realment aquesta roba?
- On s’ha fet?
- Qui l’ha fet i en quines condicions de feina?
- S’han utilitzat productes tòxics en el procés 
de fabricació?
- Em durarà molt? És de bona qualitat?
- Estic cuidant bé la roba que ja tenc, per tal 
que tengui una vida útil més llarga?
- Quan ja no em va bé, la pot reutilitzar una altra 
persona?

Són preguntes molt pertinents, veritat? No trobau 
que tots i totes les hauríem d’incorporar a la nostra 
manera habitual de relacionar-nos amb la roba?

LA DECISIÓ DE COMPRAR ROBA
(Annex II)
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SOCIS 

INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany 
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Consell d’Eivissa
Consell de Formentera
Govern de les Illes Balears

ONGD
Ayne España Trinitarias
Caritas
Creu Roja
Dignidad
Ibiza Diócesis Misionera
Formenterers Solidaris
Fundación Vicente Ferrer
Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI-i
UNICEF

SOCIS COL·LABORADORS
Fundació Sa Nostra
UIB
GEN
Fundació Deixalles
PIMEEF
CEIP Sant Jordi
CEIP Puig d’en Valls
CEIP Santa Gertrudis
CEIP Can Coix
CEIP S’Olivera
CEIP Torres de Balàfia
CEIP Sant Antoni
C.C. Can Bonet
C.C. Santísima Trinitat
CEIP Guillem de Montgrí
IES Quartó de Portmany
Asociación Alternancia
Grupo GEA
Asociación Casa de Perú




