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Presentació

Després de quatre anys de crisi en què s’han posat a prova els ciments 
sobre els que s’assenta la política de cooperació per al desenvolupament 
a les Pitiüses, l’any 2014 ha suposat la tornada a l’estabilitat. Aquest 
any, el pressupost ha remuntat, encara que de forma poc significativa. 
No obstant, el que s’ha posat de manifest com a peça clau per fer front a 
la persistent crisi econòmica, és  el compromís que han seguit mostrant 
les institucions amb la cooperació. I això, malgrat  el qüestionament i els 
atacs que ha patit la cooperació, amb plantejaments desconeixedors de 
les causes que generen la pobresa, tant dins com fora del nostre país.
El Fons representa l’espai de consens i concertació d’esforços per part 
de les entitats locals i organitzacions que en formen part. Aquesta co-
ordinació ha enriquit i optimitzat tota una feina de cooperació per al 
desenvolupament al llarg dels anys,  a la vegada que ha permès evolu-
cionar cap a un plantejament estratègic d’acompanyament a processos 
de desenvolupament local i enfortiment institucional, apostant per un 
desenvolupament dels territoris a llarg termini.
Però aquesta estratègia no es pot desenvolupar de manera aïllada sinó 
que s’ha de  transcendir la pròpia mirada per obrir-se a nous enfoca-
ments. Amb aquesta intenció,  l’any 2014, l’assemblea del Fons  ha 
iniciat un procés d’investigació al voltant de la política europea de co-
operació. L’objectiu és buscar finançament de la Unió Europea com a 
fórmula complementària per a treballar en projectes que s’emmarquin 
dins el pla estratègic que el Fons té com a referència i, a la vegada, 
apropar-se a altres organismes europeus que treballen en cooperació. 
A més dels projectes iniciats, el Fons ha seguit desenvolupant una in-
tensa tasca al voltant de l’educació per al desenvolupament mitjançant 
les campanyes de sensibilització i la feina que realitza als centres esco-
lars de primària i secundària. Aquest àmbit ens posa en contacte amb 
la realitat del món i ens situa com a part d’un engranatge, en què la 
interdependència ens mostra  la necessitat de treballar a nivell local per 
influir en el benestar global.

Mercedes Prats Serra
Presidenta



 4 

INFORMACIÓ ECONÒMICA

 Administracions públiques 501.000,00€ 97,48%

 ONG 600,00€ 0,11%

 Socis col·laboradors 3.754,43€ 0,73%

 Donatius 989,14€ 0,19%

 Ingressos per reintegrament d’ajuts 7.654,00€ 1,49%

 TOTAL  513.997,57€ 100%

INGRESSOS

DESPESES

Projectes de cooperació  383.267,00€ 63,75%

Unió Europea 4.711,00€ 0,78%

Seguiment de projectes 32.128,92€ 5,31%

Educació per al desenvolupament 39,294,05€ 6,55%

Administració i gestió  37.905,53€ 6,26%

Despeses amortitzacions 4.552,15€ 0,75%

Pèrdues per crèdits incobrables 100.500,00€ 16,60%

TOTAL 605.358,65€ 100%

El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa tretze 
anys, per tal de supervisar els comptes i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici. 
L’empresa encarregada de fer l’auditoria és ALM Auditores. L’informe de l’any 2014 es va presentar a 
l’Assemblea Ordinària de Socis que va tenir lloc el  24 de març de 2015 a les oficines municipals de 
Sant Jordi de ses Salines.
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APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

1. FUNCIONAMENT

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 26 de març, el Fons va celebrar l’assemblea 
ordinària de socis al Centre C19 de l’Ajuntament 
d’Eivissa. A la reunió, presidida per la presidenta 
del Fons, Mercedes Prats Serra, hi varen assis-
tir els representants de les institucions i de les 
ONG sòcies. L’Assemblea va aprovar la memòria 
econòmica i tècnica de l’any 2013 i va conèixer 
l’informe d’auditoria dels comptes que, com 
cada any, s’encarrega per donar transparència 
als moviments econòmics de l’exercici. També 
s’hi aprovaren el pressupost i les línies de tre-
ball de 2014. Finalment, l’Assemblea va aprovar 
una Resolució sobre la Llei de Racionalització de 
l’Administració Local en matèria de cooperació 
per al desenvolupament. 

El dia 1 de juliol es va tornar a reunir l’assemblea 
de socis, en aquesta ocasió, a l’antic ajuntament 
de Sant Joan de Labritja. S’hi aprovaren les ba-
ses de la convocatòria de 2014 per a la presen-
tació de projectes de cooperació per al desenvo-
lupament i es va donar entrada a un nou soci de 
ple dret: l’associació Via Oberta a Lauruk. Tam-
bé s’aprovaren les activitats de la campanya de 
sensibilització Ser dona avui.

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

Finalment, s’han realitzat també tres reunions 
amb les ONG sòcies del Fons, on s’han tractat 
diferents temàtiques: la proposta de treball amb 
finançament de la UE, la resolució sobre la Llei 
de Racionalització de l’Administració Local i les 
activitats per a la Setmana de la Pobresa.



 7 

2. PROJECTES DE COOPERACIÓ

En 2014, s’han aprovat un total de 10 projectes de cooperació: 7 d’ONG d’Eivissa i Formentera 
per un valor de 282.447€ i 3 de cooperació directa per 100.820€.

SUDAMÈRICA

PERÚ

ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS DE PARTICIPACIÓ I INCIDÈNCIA SO-
CIOPOLÍTICA DELS LÍDERS SOCIALS I LES SEUES ORGANITZACIONS 

El projecte pretén l’enfortiment de comunitats que 
participen de forma activa, compromesa i vigilant 
en els espais de presa de decisions, així com en la 
gestió dels recursos públics (governs locals) orien-
tats al desenvolupament de les comunitats i a la mi-
llora de la qualitat de vida. 
En concret, es volen impulsar espais de concerta-
ció i xarxes de participació ciutadana per a la gene-

ZONA: Ancón i Puente Piedra / Lima
ONG: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
PERSONES BENEFICIÀRIES
DIRECTES: 345 
SECTOR: Enfortiment de les organitzacions
socials de base 
APORTACIÓ FONS: 48.943€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Joan de
Labritja / Ajuntament de Santa Eulària des Riu.

ració de propostes i projectes socials encaminats a la 
lluita integral contra la pobresa. 
El projecte es coordinarà amb la resta d’agents de 
desenvolupament de la zona a nivell comunitari i ins-
titucional.
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Aquest projecte s’organitza en tres components fona-
mentals: 
- Iniciar un procés que permeti la inclusió de la dona a 
totes les esferes de la vida social i productiva, reduint 
les barreres que menyspreen la seva participació i les 
situacions d’oberta vulneració dels seus drets.
- Impulsar l’activitat productiva fomentant la participa-
ció de la dona en igualtat de condicions i introduint mi-
llores tecnològiques i capacitats per a la planificació de 
l’oferta d’autoconsum i comercialització.
- Desenvolupar les capacitats de 25 organitzacions per 
aconseguir una planificació i comercialització conjun-
ta d’excedents, amb plena participació de la dona, fins 
aconseguir consolidar una cooperativa que agrupi a 
aquestes organitzacions i a altres que en el futur puguin 
integrar-se.

ZONA: Sarín i Huamachuco / La Libertad
ONG: Mans Unides 
CONTRAPART: CEDEPAS (Centro Ecuméncio 
de Promoción y Acción Social)
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 400
SECTOR: Producció i comercialització sosteni-
bles/Sobirania alimentària
APORTACIÓ FONS: 49.582€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears.

REDUCCIÓ DE LES DIFERÈNCIES DE GÈNERE PER AL 
DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC
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CENTREAMÈRICA

NICARAGUA 

CONSTRUCCIÓ DE SISTEMES D’ABASTIMENT D’AIGUA COMUNITARIS
AL MUNICIPI DE PALACAGÜINA

ZONA: Madriz 
CONTRAPART:  Unidad de concer-
tación y cooperación municipalista 
(UCOM)
PERSONES BENEFICIÀRIES
DIRECTES: 1.169 
SECTOR: Aigua i sanejament
APORTACIÓ FONS: 23.000€
ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera.

Aquest projecte té per objectiu la millora de les condicions de salut 
de 193 famílies de dos comunitats rurals: Saguasca i Jacote.  Es 
pretén disminuir la distància de les fonts d’abastiment en relació 
a l’habitatge, incrementar la disponibilitat i qualitat d’aigua per al 
consum humà, millorar les pràctiques higièniques sanitàries i en-
fortir les estructures organitzatives comunitàries relacionades amb 
el sector sanitari.
Per fer-ho, es perforaran i construiran dos sistemes comunitaris 
d’abastiment d’aigua, per mitjà d’un procés d’autoconstrucció i 
capacitació de la població beneficiària en sanitat ambiental i orga-
nització comunitària, per tal de garantir la sostenibilitat i la correcta 
gestió dels sistemes construïts.
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GUATEMALA

Aquesta intervenció dóna seguiment al projecte 
que ja s’està implementant a les comunitats de San 
Buenaventura, Xalamá i Chuacruz i comporta els se-
güents components:
- Programa d’alfabetització que beneficiarà a les do-
nes a qui els correspongui realitzar la primera etapa 

ZONA: Sololá
ONG: STEI/Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Cooperación indígena para el 
desarrollo integral (COINDI)
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 270 
SECTOR: Drets humans, participació ciutadana.    
APORTACIÓ FONS: 39.619€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de 
Portmany.

HONDURES

DRETS HUMANS I PROTAGONISME JUVENIL PER A LA PAU

ZONA: Santa Bárbara
ONG: Caritas
CONTRAPART: Centro Cultural 
Hibueras
PERSONES BENEFICIÀRIES 
DIRECTES: 700 joves i infants
SECTOR: Drets humans
APORTACIÓ FONS: 49.326€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

La inseguretat és el primer problema que afecta els joves entre 15 i 21 
anys per l’alt grau de violència que es viu al departament. El projecte 
se centra en emprendre accions d’integració dels joves, de formació i 
acompanyament cultural. L’objectiu és fomentar la participació dels jo-
ves perquè incideixin sobre les institucions de l’estat amb presència a la 
zona d’influència del projecte i les impulsin a complir amb les polítiques 
públiques socials. 
El projecte també se centra en involucrar de manera més qualificada 
les organitzacions de la comunitat perquè sanegin l’ambient d’hostilitat 
que existeix. 
Per fer tot això, el projecte capacitarà als joves, amb una especial aten-
ció a les al·lotes, per evitar la invisibilitat social a què són sotmeses, 
l’exclusió i les nul·les oportunitats de lideratge que tenen en la presa de 
decisions per la seva condició de dones. 
Finalment, es pretén dotar de recursos financers i tècnics als joves per a 
què puguin fer microprojectes culturals que els proporcionin experiència 
d’actuació i puguin continuar la realització d’accions socials de forma 
autònoma.

de postalfabetització bilingüe intercultural. 
- Curs de formació política en què participaran 60 
dones i els seus marits. Es pretén que, mitjançant 
el curs, coneguin temes rellevants que els permeti 
realitzar anàlisis de la situació que viuen les famílies, 
les comunitats i la societat en general.
- S’implementaran dos cursos de formació a distàn-
cia amb tallers presencials dirigits a docents, dones 
i joves de les comunitats. 
- Tallers i activitats de sensibilització dirigits a 
l’alumnat dels centres escolars per tal que recone-
guin la igualtat i l’equitat de gènere i siguin protago-
nistes del canvi a les famílies. 
- Es donarà seguiment als horts familiars que es 
posaren en marxa l’any anterior i es complemen-
tarà amb la sembra d’arbres fruiters. Això inclourà 
la realització de tallers de capacitació i tècniques 
d’alimentació per a les dones i les seves famílies.

PARTICIPACIÓ POLÍTICA DE LES DONES MAIES
PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE



 11 

AIGUA COMUNITÀRIA I 
PROTECCIÓ DEL PATRIMONI 
AMBIENTAL SOTA NORMES 
DE SOLIDARITAT SOCIAL, 
SOSTENIBILITAT ECONÒMICA I 
AMBIENTAL A TRES COMUNITATS

El projecte vol contribuir a l’articulació territorial de 
l’estratègia nacional d’educació, enfortint la gestió educa-
tiva participativa i fomentant l’accés sense discriminació 
al sistema educatiu. No es tracta d’ampliar la cobertura, 
sinó de garantir que la població demandant dels serveis 
educatius tingui accés a una educació de qualitat. 
En aquest sentit, es vol beneficiar a sis escoles d’educació 
primària del municipi de San Lucas amb una població es-
colar de 386 estudiants i 23 docents per incidir en tres 
components: salut i higiene escolar, ambients educatius i 
accés educatiu continuat al llarg del curs.

INVERSIÓ EN CAPITAL HUMÀ PER A QUÈ ELS INFANTS COMPTIN
AMB UNA EDUCACIÓ DE QUALITAT PER CANVIAR LA SEVA VIDA
I COMBATRE LA POBRESA

ZONA: Madriz / San Lucas
CONTRAPART:  Unidad de concertación y co-
operación municipalista (UCOM)
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 498 
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

ZONA: Volcán Maderas, Illa d’Ometepe
CONTRAPART:  Asociación Tecuilcan
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES:  2.452 
SECTOR: Aigua i sanejament
APORTACIÓ FONS: 27.820€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia / 
Ajuntament d’Eivissa / Govern de les Illes Balears.

El projecte parteix de quatre aspectes fonamen-
tals:
- La necessitat de proveir d’aigua de qualitat a 
les famílies de les comunitats.
- L’existència d’una font comuna per a les tres 
comunitats que es troba en males condicions de-
gut a la contaminació i la desforestació.
- L’existència de tres comitès d’aigua i saneja-
ment (CAPS) del nivell comunitari, preocupats 
per la protecció d’aquesta font i per aconseguir 
proveir d’aigua la comunitat.
- La preocupació de l’alcaldia municipal per aten-
dre totes les comunitats amb baixos pressupos-
tos.
Així, el projecte té dos vessants: a) completar la 
xarxa d’abastiment d’aigua per a què abasti les 
tres comunitats, afavorint, alhora, el creixement 
d’arbres al voltant de la font d’aigua i la protec-
ció de la mateixa de la contaminació humana; b) 
incentivar l’ús ordenat i racional de l’aigua per a 
què les famílies amb risc d’inseguretat alimen-
tària puguin disposar d’aquest bé i implementar 
als seus patis la sembra d’arbres fruiters, horta-
lisses i espècies destinades al seu consum.

NICARAGUA 
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ÀFRICA

MOÇAMBIC

ZONA: Nampula 
ONG: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 405 
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 19.985€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany /
 Consell d’Eivissa

Dignidad va iniciar a Mihecane un Pro-
grama de Desenvolupament de Zona 
l’any 2004 en resposta a la petició 
d’ajuda per part de la població. La co-
munitat ja havia començat a organitzar-
se, construint una escola molt rudi-
mentària i contractant 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 autori-
tats educatives i els representants del 
govern. A partir d’aquí, Dignidade va 
construir amb l’ajut de la comunitat una 
escola amb materials resistents. 
El projecte actual permetrà l’accés a 
l’educació bàsica a la població en edat 
escolar de la comunitat Mihecane i a 
una part de la població adulta durant 
l’any 2015.
Per arribar a aquest objectiu, es mantin-
drà en funcionament l’escola comuni-
tària Dignidade que imparteix el primer 
grau d’educació primària (de 1r a 5è 
curs) i un centre d’alfabetització situat a 
uns 10 minuts de l’escola.

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

Dignidade va visitar Marcação, per primera vegada, l’any 2002, en resposta a una petició d’ajuda de la co-
munitat. En aquell moment, hi havia una escola construïda amb canyes i fang i gestionada 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 infraestructures, cobrien les necessitats mínimes de la població infantil en edat escolar. A més, 
no existia cap altra escola en un radi de 3-4 hores de camí. 
Des del primer moment, es varen constatar les severes condicions de pobresa així com l’aïllament de la regió. 
Com a resultat d’aquesta valoració, es va decidir iniciar un Programa de Desenvolupament de Zona.
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica a la població en edat escolar de la comunitat i a una 
part de la població adulta durant l’any 2015.
Per arribar a aquest objectiu, d’una banda es mantindrà en funcionament l’escola comunitària Dignidade que 
imparteix el primer i segon grau d’educació primària (de 1r a 7è curs) i formació professional amb cursos de 
tall i confecció. Per a l’educació d’adults, funcionaran 35 centres rurals, no només a Marcação sinó també 
per regions veïnes.

ZONA: Zambezia 
ONG: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 630 infants i 700 adults
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 29.869€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
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ÀSIA

ÍNDIA

ACCÉS AL DRET A UN HABITATGE DIGNE A MAMADUR

El projecte vol construir 35 habitatges, dos 
d’ells adaptats, amb condicions bàsiques 
d’habitabilitat, tant en l’ús dels materials 
com en el disseny, tot proveint llars en les 
quals s’enforteixi la família i hi hagi espais 
per a tots els membres.
Les cases quedaran sota la titularitat de les 
dones, cosa que enfortirà el seu paper dins 
la família i augmentarà la seva participació 
en les activitats, tant del projecte com de la 
comunitat.
Dos dels habitatges seran per dues dones 
amb discapacitat amb la qual cosa es pre-
tén crear un entorn de seguretat, acceptació 
i respecte dins la comunitat a la qual pertan-
yen. Aquestes dos cases estaran adaptades 
a les necessitats que presentin les dues do-
nes per garantir que no existeixin problemes 
d’accés.

ZONA: Anantapur – Andhra Pradesh 
ONG: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT/ WDT
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 138 
SECTOR: Habitatge
APORTACIÓ FONS: 45.123€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears
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3. SEGUIMENT DE PROJECTES
El seguiment de projectes s’ha realitzat a través dels informes de seguiment i finals que les ONG pre-
senten al Fons, tal com estableixen les bases de convocatòria. Aquests informes inclouen informació 
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 s’ha complementat amb la 
comunicació directa amb les ONG que presenten els projectes i amb les contraparts que treballen sobre 
el terreny. 

En aquest sentit, al llarg de 2014, ens han visitat 
representants i delegacions de diverses contra-
parts amb les que el Fons treballa: 
- En juny, Candelario Reyes i Guadalupe Avelar, del 
Centre Cultural Hibueras d’Hondures, visitaren les 
Pitiüses per donar a conèixer l’avanç dels projec-
tes que ha finançat allí el Fons Pitiús en els darrers 
cinc anys, a través de Càritas Eivissa. A més de 
reunir-se amb l’equip tècnic del Fons, es trobaren 
al Consell d’Eivissa amb la presidenta del Fons, 
Mercedes Prats.
- Beatriz Martínez, de Carmelitas Misioneras de 
l’Índia, es va reunir amb la coordinadora del Fons 
en el mes d’agost, per tractar diverses incidències 
relatives als projectes de 2010 i 2011.

- Finalment, en el mes d’octubre, Moncho Ferrer i 
una delegació de la Fundació Vicente Ferrer visita-
ren Eivissa i varen ser rebuts per Mercedes Prats 
i per Vicent Serra, president del Consell d’Eivissa. 
Aquestes trobades ens han permès tenir un co-
neixement més directe dels projectes que el Fons 
Pitiús ha finançat a través de la FVF. 
D’altra banda, en juny, visitaren el Fons el presi-
dent de Creu Roja d’Eivissa i Formentera, Enrique 
Climent, i el tècnic de projectes de Creu Roja Ba-
lears, per informar sobre la situació dels projectes 
finançats a través d’aquesta entitat.
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4. UNIÓ EUROPEA
El context de la crisi actual ha comportat una 
important disminució del pressupost del Fons. 
Aquest fet ha obligat a tancar la feina a països on 
el Fons treballava des de fa més de deu anys i, a la 
vegada, a reduir el nombre de projectes.
La Unió Europea és el principal finançador mun-
dial de programes de desenvolupament i manté 
una convocatòria específica dirigida a agents no 
estatals i autoritats locals de la UE. El Fons, com 
organisme que aglutina els municipis de les Pitiü-
ses podria tenir accés a aquestes convocatòries, 
sempre que s’articuli amb altres actors per formu-
lar iniciatives que haurien de ser cofinançades en-
tre tots ells.

La complexitat burocràtica d’aquestes convoca-
tòries, així com el fet d’haver d’entrar en contacte 
amb altres organismes europeus, dificulta aquesta 
feina. Però, tot i això, és un línia que es considera 
imprescindible com a fórmula complementària per 
al finançament de projectes que s’emmarquin dins 
el pla estratègic del Fons.
Per saber si aquesta podria arribar a ser una 
via real de finançament, en 2014 s’ha participat 
econòmicament en el pagament del sou d’una 
persona especialitzada, contractada pel Fons Ma-
llorquí, per buscar totes les opcions possibles de 
finançament a les quals els tres fons de les illes hi 
puguin optar.

4.1 FÒRUM DE LA COOPERACIÓ MUNICIPALISTA
DES DE LA UNIÓ EUROPEA

Dins aquest línia de treball, els dies 25 i 26 de setembre es va celebrar a Palma aquest fòrum, organitzat 
pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació en col·laboració amb el Fons Pitiús i el Fons Menorquí de 
Cooperació. En diverses taules rodones, s’explicaren els reptes que afronta la cooperació descentralit-
zada, es va mostrar allò que la Unió Europea considera que és una gestió de qualitat en la descentra-
lització i el govern local i es donaren a conèixer 4 experiències de treball conjunt a nivell europeu en el 
desenvolupament local. A més, aquest fòrum va suposar una oportunitat per crear aliances entre actors 
amb interessos comuns en la cooperació per al desenvolupament.
La presidenta del Fons Pitiús, Mercedes Prats, va ser l’encarregada d’obrir el Fòrum en nom dels tres 
fons de les Illes.
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5. SENSIBILITZACIÓ I EDUCACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT

5.1 CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ 

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 respecte als 
drets humans arreu del món.

5.1.1 VIURE AMB MENYS PER VIURE MILLOR

Aquesta campanya es va iniciar en la tardor de 
2013 i ha finalitzat en juny de 2014. Els seus ob-
jectius eren els següents: 
- 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 po-
blació pitiüsa una forma de vida i de consum que 
permeti garantir els drets de totes les persones i 
no malmetre les possibilitats de les generacions 
futures.

Entre els mesos de gener i juny, s’han realitzat, 
aprofitant  les possibilitats comunicatives que ofe-
reixen les xarxes socials, les següents activitats:
Publicació periòdica en el bloc PETJADES 
d’entrades relacionades amb el decreixement i el 
consum responsable. Aquests són els títols dels 

articles publicats (encara es poden consultar al 
bloc):
- No et mengis el món!
- Aparells tecnològics: necessitats o desitjos?
- Feim un consum responsable de l’aigua?
- Som coherents quan consumim petroli?
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 per aprofundir en 
l’anàlisi del nostre consum i sobre les alternatives 
possibles.
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5.1.2 SER DONA AVUI

Des del seus inicis, ara fa 15 anys, el Fons Pitiús 
de Cooperació ha dedicat una atenció especial a la 
lluita contra la discriminació de la dona i contra la 
violació dels seus drets fonamentals. Això s’ha fet 
per raons evidents de justícia, però, també, perquè 
l’avanç del desenvolupament humà en el món està 
íntimament lligat a la superació de la mil·lenària 
discriminació de la dona. Així, per exemple, s’ha 
comprovat que l’accés de la dona a l’educació té 
una incidència decisiva en la reducció de la des-
nutrició infantil.

Tot i els esforços que es dediquen a fer front a 
aquesta xacra des d’organitzacions governamen-
tals i no governamentals d’arreu del món, la realitat 
és que la desigualtat i la discriminació per motiu 
de gènere és present, encara avui,  a tots els paï-
sos i a tots els àmbits de la vida, des del familiar 
a l’econòmic, social, institucional, etc. Amb dades 
de Nacions Unides, es comprova que en el món 
les dones tenen més difícil l’accés a una feina i 
que, quan l’obtenen, pateixen discriminació sa-
larial; que no tenen en moltes ocasions accés a 
educació bàsica o a serveis de salut; que dones i 
nenes pateixen violència directa, estructural i cul-
tural arreu del món; que estan mal representades 
en els espais de decisió, etc.

Per tot això, des de setembre de 2014 a juny de 
2015, l’assemblea del Fons ha decidit situar la llui-
ta en favor dels drets de la dona i de la igualtat de 
gènere com a temàtica central de la seva campan-
ya. Ens unim així, a la crida que ONU Dones ha fet 
per mobilitzar la ciutadania mundial durant l’any 
previ a la commemoració del 20è aniversari (Bei-
jing + 20) de la Quarta Conferència Mundial sobre 

la Dona, que va ser un  punt d’inflexió en l’agenda 
mundial d’igualtat de gènere. En 2015, Nacions 
Unides avaluarà els progressos que s’han fet en 
els darrers 20 anys i les injustícies que encara són 
vigents. Des del Fons, també volem aportar el nos-
tre esforç a aquesta causa que ha de ser comuna 
a tota la humanitat.

Aquests són els objectius que s’han fixat per a 
aquesta campanya:
- Conscienciar sobre la vulneració que es produeix 
del drets humans de les dones arreu del món i en 
tots els àmbits: social, econòmic, familiar,...
- Mostrar el vincle que existeix entre desenvolupa-
ment i situació de la dona.
- Contribuir a treure a la llum els mecanismes que 
ajuden a perpetuar la discriminació de gènere.
- Fomentar actituds que permetin superar la discri-
minació de la dona i el respecte dels seus drets.

Entre octubre i desembre, s’han iniciat les activi-
tats incloses dins la campanya, novament aprofi-
tant les possibilitats de les xarxes socials.

Publicació en el bloc d’articles relacionats amb 
la situació dels drets de les dones. En el mes de 
novembre, hi publicàrem: Accés de les nenes a 
l’educació: avenços?
Compartició a Facebook i Twitter d’enllaços a arti-
cles, documentals o webs que ofereixen informació 
actualitzada sobre la temàtica de la campanya.

Com veureu a l’apartat que se n’ocupa, també 
s’han portat a terme activitats als centres educa-
tius relacionades amb les dos campanyes de sen-
sibilització.
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5.2 SETMANA PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA

Amb motiu de la celebració d’aquesta efemèride, les ONG sòcies del Fons, amb la col·laboració del 
Fons Pitiús, varen organitzar diverses activitats. El dia 15 d’octubre, va tenir lloc l’acte central: una 
xerrada impartida per Arcadi Oliveres sota el títol “Pobresa, solidaritat i cooperació en temps de crisi”. 
Com a cloenda de les activitats, el dia 17, les ONG publicaren a la premsa local un manifest contra la 
pobresa.

5.3 EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

5.3.1 TALLERS REALITZATS

Al llarg de l’any, el Fons ha portat a terme una activitat constant en els centres educatius de les Pitiüses. 
La taula següent mostra, a manera de resum, el volum i la importància d’aquesta presència a les escoles 
i instituts.

TAULA DELS TALLERS REALITZATS

 Núm. de sessions Núm. de tallers Núm. centres

Xarxa de Centres Educatius Solidaris 267 169 9

Altres centres - Primària 212 104 17

Altres centres – Secundària 51 48 5

TOTAL 530 321 31
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La xarxa es va crear amb la intenció d’establir vincles més estrets amb aquelles escoles que volen 
aprofundir en els continguts propis de l’educació per al desenvolupament. Aquestes escoles, com a 
sòcies col·laboradores, participen al Fons aportant una quota econòmica i, també, la seva experiència 
educativa a través de les assemblees.

En 2014, han format part de la Xarxa nou centres: CEIP Puig d’en Valls, CEIP Santa Gertrudis, CEIP Can 
Coix, CEIP Sant Jordi, CC Can Bonet, CEIP Torres de Balàfia, CEIP S’Olivera, CEIP Sant Antoni i CC. 
Santíssima Trinitat.

5.3.2 ACTIVITATS A LA XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS

- Taller: Si volem un món més just, apren-
guem a respectar-lo!
S’ha realitzat a tots els nivells de primària i ha per-
mès reflexionar sobre els lligams entre la degrada-
ció ambiental, la pobresa i un model de consum 
irresponsable, prendre consciència del grau de 
responsabilitat que tenim cadascun de nosaltres 
en la sobreexplotació dels recursos, fomentar una 
valoració crítica envers el nostre propi consum i 
generar interès per models alternatius respectuo-
sos amb el medi i amb els drets de les persones.

- Taller: La dona al món
Aquest taller s’ha iniciat en els darrers mesos de 
2014 i continuarà durant el 2015. Els objectius 
d’aquesta activitat són: 
1.  Explicar quins són els drets de la dona. 
2.  Mostrar situacions arreu del món en què aquests 

drets no són respectats.
3. Fomentar canvis d’actitud en favor del respecte 
dels drets de les dones i de la igualtat de gènere 
arreu del món.

- Taller: Què és el Fons Pitiús?
Destinat a l’alumnat de 6è de primària, aquest ta-
ller ens ha permès donar a conèixer l’activitat que 
desenvolupa el Fons Pitiús, especialment en edu-
cació per al desenvolupament i explicar per què 
l’escola està vinculada amb el Fons.

- Trobades amb el professorat
En el mes de setembre, es varen mantenir reunions 
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 2014-2015.
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S’han realitzat diversos tallers a centres de 
primària i secundària al llarg del curs: 

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 
Pau i no-violència.
Una altra globalització és possible.
Una mirada al Sud: la cooperació per al des-
envolupament des d’Eivissa i Formentera.

-  Participació en activitats extraordinàries 
de les escoles
El dia 9 de maig, el CEIP Puig d’en Valls va celebrar 
el Dia de la Convivència. El Fons hi va participar 
amb un taller de confecció de punts de llibre amb 
materials reutilitzats, per reforçar el contingut de 
l’activitat sobre consum responsable que s’havia 
realitzat prèviament.

El 20 de juny, el CEIP Sant Antoni dedicà la festa 
de final de curs a l’agricultura familiar i ecològica. 
El Fons Pitiús hi va participar oferint informació 
sobre la feina que realitza en cooperació i educa-
ció per al desenvolupament i, més concretament, 

sobre els projectes que ha finançat per fomentar 
la sobirania alimentària i les pràctiques agrícoles 
sostenibles.

- Xerrada sobre la vida a Anantapur (Índia)
Sheeba Baddi, traductora de la Fundació Vicente 
Ferrer, va venir a Eivissa els dies 6 i 7 de maig i es 
va trobar amb l’alumnat de quatre escoles de la 
Xarxa: CEIP Sant Jordi, CEIP Sant Antoni, CEIP 
Torres de Balàfia i CEIP S’Olivera. Durant les seves 
xerrades, els infants varen poder apropar-se a la 
vida, a la cultura i als costums d’Anantapur (dis-
tricte on treballa la Fundació Vicente Ferrer).

5.3.3  ACTIVITATS A ALTRES CENTRES EDUCATIUS
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5.3.4  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. De gener a abril de 2014, 
aquesta exposició ha estat a la Sala d’Exposicions de La Caixa de Sant Francesc de Formentera, a la 
Sala de Plens de l’Ajuntament de Sant Joan de Labritja i a la seu del Fons Pitiús. Durant aquest temps, 
l’han visitat 43 grups d’11 escoles d’Eivissa i de Formentera. Totes les visites s’han fet guiades i s’han 
pogut complementar amb el treball d’una guia didàctica elaborada pel Fons.

Pel que fa a les escoles de la Xarxa, l’alumnat va disposar 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. 

L’Ajuntament de Santa Eulària des Riu porta a terme un programa anual d’educació ambiental a les 
escoles del municipi. En el curs 2014-2015, l’Ajuntament ha escollit treballar sobre el consum respon-
sable i de proximitat, sota el títol Consum amb seny. Per poder-ho fer, ha demanat la col·laboració del 
Fons Pitiús per a la realització de xerrades als centres educatius sobre consum responsable, destina-
des tant a l’alumnat com al professorat. En novembre i desembre, el Fons ha fet aquests tallers als 8 
centres públics de primària i de secundària del municipi. A més, des del Fons també s’ha col·laborat en 
l’organització d’altres activitats que estan incloses dins el programa.

5.3.5 Programa Agenda 21 Escolar: CONSUM AMB SENY
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6. BIBLIOTECA
FONS DOCUMENTAL

En 2014, ha continuat en funcionament la biblioteca del Fons Pitiús, que té com objectiu oferir a la po-
blació pitiüsa la possibilitat d’ampliar els seus coneixements sobre totes aquelles temàtiques relaciona-
des amb la solidaritat i la cooperació. És d’accés lliure per a totes aquelles persones que desitgin fer-ne 
ús i ofereix servei de préstec, de consulta i d’orientació bibliogràfica. La biblioteca inclou llibres, revistes 
i material audiovisual sobre drets humans, cooperació, comerç just, consum responsable, economia so-
lidària, conflictes, situació de la dona i dels infants i una secció de literatura infantil i juvenil i de material 
didàctic sobre interculturalitat i educació per a la pau, ambiental, per al desenvolupament i en valors.
A més, per donar major difusió al contingut de la biblioteca i apropar-lo als usuaris/àries, es programen, 
des de fa alguns anys, tot un seguit d’activitats.

6.1 BIBLIOTECA VIATGERA INFORMA’T A FONS

La tercera edició de la biblioteca viatge-
ra Informa’t a Fons ha acabat en maig 
de 2014 el seu recorregut anual, amb 
prop de 120 préstecs realitzats. De ge-
ner a maig de 2014, ha estat a disposició 
de les persones usuàries de les biblio-
teques de Sant Carles de Peralta, Sant 
Francesc de Formentera, Sant Joan de 
Labritja, Sant Jordi de ses Salines i Sant 
Antoni de Portmany.

Juntament amb el Centre Coordinador 
de Biblioteques del Consell d’Eivissa, 
en juliol de 2014 s’ha posat en funciona-
ment la quarta edició d’Informa’t a Fons, 
formada per llibres, contes infantils, 
pel·lícules i documentals que pertanyen 
a la biblioteca del Fons. En aquesta edi-
ció, s’ha dedicat una atenció molt espe-
cial a la situació de la dona en el món, 
per complementar la informació oferta 
dins la campanya Ser dona avui. De ju-
liol a desembre, ha viatjat per les biblio-
teques de Cala de Bou, ses Figueretes 
i Jesús, per la Biblioteca Pública Insular 
d’Eivissa i, finalment, per la biblioteca de 
Sant Carles de Peralta.
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7. DIFUSIÓ

6.2 BIBLIOTECA VIATGERA LLEGIM EL MÓN

Aquesta biblioteca viatgera està destinada als infants 
de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Soli-
daris. Té l’objectiu de fomentar, a través de la lectura, 
el respecte pels drets humans, per les altres cultures 
i pel medi ambient. La tercera edició es va posar en 
marxa l’octubre de 2013 i ha recorregut tots els cen-
tres de la Xarxa fins juny de 2014.
En el curs 2014-2015, està passant per les escoles 
una nova edició de Llegim el món, que està forma-
da per 40 llibres infantils destinats a l’alumnat tant 
d’educació infantil com de primària. D’octubre a des-
embre de 2014, ha passat pel CEIP Puig d’en Valls, el 
CC. Santíssima Trinitat i el CEIP Santa Gertrudis. 

6.3 PRÉSTEC DE MATERIAL DIDÀCTIC

Com a suport per a la realització d’activitats específiques d’educació per al desenvolupament, el Fons 
presta material didàctic de la seva biblioteca als centres de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris que 
ho sol·liciten. En 2014, entre llibres i audiovisuals, s’han realitzat 106 préstecs, per treballar les migra-
cions, els drets humans, la interculturalitat i la sobirania alimentària.

El Fons, com organisme finançat amb sous públics, difon les activitats que fa i mostra, de la manera 
més transparent possible, la destinació del seu pressupost. Aquesta tasca de difusió s’ha fet en 2014 a 
través de diversos mitjans.

7.1 PÀGINA WEB

EL Fons ha continuat actualitzant els contin-
guts de la seva pàgina web (www.fonspitius.
org), per tal que serveixi de carta de presen-
tació de la feina que realitza i de ferramen-
ta informativa per a entitats sòcies, centres 
educatius i per a  la resta de persones que hi 
puguin estar interessades.

7.2 XARXES SOCIALS

Des de 2011, el Fons té presència a diverses 
xarxes socials, que utilitza per difondre les ac-
tivitats que realitza tant en cooperació com en 
educació per al desenvolupament.

- Facebook (facebook.com/fonspitius) i Twitter 
(twitter.com/fonspitius)
S’han actualitzat diàriament, tant amb notícies 
pròpies com amb enllaços a altres informacions 
relacionades amb la feina del Fons i amb els 
seus objectius.

- Bloc Petjades (fonspitius.blogspot.com.es)
A més de publicar-hi articles, també ens ha per-
mès difondre resolucions i comunicats aprovats 
pel Fons, com el pronunciament sobre el con-
flicte a la Franja de Gaza aprovat per la Junta 
Executiva o els objectius i la justificació de la 
campanya Ser dona avui.
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7.3 PUBLICACIONS

S’ha editat la Memòria 2013 i s’ha difós entre 
els socis, escoles, institucions, partits polítics, 
associacions, etc.
S’ha editat i publicat l’informe Lligats a Nica-
ragua: estudi de la cooperació municipalista 
a Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i San 
Lucas 2000-2012, que recull l’experiència de 
col·laboració municipalista al llarg d’aquests 
dotze anys i analitza l’impacte de la coope-
ració del Fons Pitiús a aquests quatre muni-
cipis.

7.4 MITJANS
DE COMUNICACIÓ

Al llarg de l’any, s’han convocat dos rodes de 
premsa i s’han enviat comunicats, que s’han 
traduït en l’aparició de múltiples notícies i 
entrevistes als mitjans de comunicació pitiü-
sos tant de premsa escrita i digital, com de 
televisió i de ràdio. A més, el Fons ha tingut 
presència diària a la premsa escrita a través 
de l’agenda d’activitats.

7.5 PRESÈNCIA ALS BLOCS DE CENTRES EDUCATIUS
Per augmentar el nivell de coneixement que tenen les famílies de la feina que realitza el Fons a les es-
coles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, a l’inici del curs, a petició del Fons, es publicaren en 
els blocs escolars breus ressenyes sobre el contingut de les activitats i sobre la relació que ens uneix a 
l’escola.

7.6 SORTIDES AL CARRER

El dia 14 d’abril, el Fons va participar en la 
XIV Mostra d’Entitats Solidàries, organitza-
da per l’Ajuntament d’Eivissa, per informar 
el públic assistent sobre la feina que porta 
a terme.
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8. RELACIONS INSTITUCIONALS

El dia 10 de desembre, al Consolat 
de Mar (Palma), el president del Go-
vern de les Illes Balears, José Ramón 
Bauzá, acompanyat pel vicepresi-
dent, Antonio Gómez, va rebre en au-
diència els tres fons de cooperació de 
les Illes (Fons Pitiús, Fons Mallorquí i 
Fons Menorquí). Aquesta trobada va 
servir per posar en comú la feina rea-
litzada des dels Fons amb finança-
ment del Govern en els darrers dos 
anys. En la reunió, el Govern va rei-
terar el seu compromís amb els fons i 
amb la tasca que porta a terme. 

8.1. TROBADA AMB INSTITUCIONS SÒCIES

8.2  COORDINACIÓ AMB ELS FONS DE COOPERACIÓ
DE LES ILLES BALEARS

El Fons Pitiús es coordina de forma conti-
nuada amb el Fons Mallorquí de Solidaritat 
i Cooperació i el Fons Menorquí de Coope-
ració en totes aquelles qüestions que els 
són comunes: cofinançament i seguiment 
de projectes de cooperació directa, forma-
ció, gestions amb diversos organismes com 
la CAIB, la UIB o la Unió Europea. En 2014, 
aquesta coordinació s’ha concretat en dos 
trobades presencials i amb una comunicació 
fluïda al llarg de tot l’any.

8.3 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 Comissió 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 Ba-
lears.
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8.4 CONFEDERACIÓ DE FONS

La Confederació de Fons és un espai de coor-
dinació i de representació conjunta, davant ins-
tàncies nacionals i internacionals, dels diferents 
Fons de Cooperació que existeixen a tot l’Estat 
espanyol. 
El dia 2 d’abril, el Fons Pitiús de Cooperació va 
assistir a una jornada organitzada per la Confe-
deració sota el títol La cooperació internacional 
per al desenvolupament des dels governs locals. 
La vicepresidenta del Fons, Dolores Fernández 
Tamargo, va participar en representació dels tres 
fons de les Illes Balears a una de les taules ro-
dones: La cooperació local al moment actual. 
L’exposició es va centrar en els reptes que afron-
tam els tres fons en el context de crisi que vivim i 
les respostes que s’han donat, de forma coordi-
nada, per optimitzar els recursos i buscar vies de 
finançament alternatiu a la cooperació que es fa 
des de les institucions locals.
Aquestes jornades s’havien organitzat prèvia-
ment (el 2 de febrer) en una reunió tècnica en què 
també hi va participar el Fons Pitiús.

9. MOCIONS ALS PLENS
A instàncies de l’Assemblea del Fons Pitiús, s’han 
presentat i aprovat mocions en els plens de totes 
les institucions públiques de les Pitiüses, en rela-
ció a la Llei 27/2013 de Racionalització i Sostenibi-
litat de l’Administració Local  aprovada pel Govern 
de l’Estat. 

Aquesta llei redefineix les competències que han 
de desenvolupar les Administracions locals per 
tal que no hi hagi duplicitats ni solapaments amb 
les competències estatals i autonòmiques. És una 
llei que obre una porta a un canvi substancial en 
l’organització i les funcions de les administracions 
públiques locals. Entre d’altres aspectes, la  llei 
planteja un allunyament dels municipis de la ciuta-
dania, que pot arribar a ser especialment greu en 
allò que respecta a l’accés als serveis socials per 
part de les persones en situació de major vulne-
rabilitat. La racionalització de l’administració local 
no hauria de passar per estalviar recursos per a 
la consecució d’un món més just, tant per a les 
persones que tenim més a prop com per a les que 
viuen en llocs més llunyans i menys afavorits.

Moguda per aquesta preocupació, l’Assemblea 
va sol·licitar a les institucions públiques pitiüses 
que  adquirissin, a través d’un acord de ple, els 
següents compromisos: 

- Mantenir el compromís amb la cooperació in-
ternacional, cosa que implica treballar per reduir 
les desigualtats existents entre les persones per 
raó del lloc on viuen. La ciutadania d’Eivissa i For-
mentera ha mostrat sempre que aquest és un dels 
seus objectius i les institucions que ens represen-
ten han de fer tot el possible per acomplir-lo.
- Desenvolupar una organització tècnica i compe-
tencial que, sense deixar de banda l’objectiu de 
millora en eficiència i sostenibilitat, recordi que el 
centre de tota reforma han de ser el benestar de 
les persones.
- Vigilar perquè el desplegament de la llei 27/2013 
no suposi una supressió de determinats serveis 
socials bàsics per a les poblacions més vulnera-
bles de les illes d’Eivissa i Formentera.



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
Via Oberta a Lauruk

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
Grupo GEA
Asociación Casa de Perú




