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Presentació
El Fons Pitiús de Cooperació travessa els moments més complicats
des que va començar a treballar, ara fa 12 anys. Els problemes de
liquiditat que hi ha a algunes de les institucions públiques sòcies
del Fons s’ha traduït en la falta de pagament de les quotes corresponents als anys 2011 i 2012. Aquest fet comporta una gran manca
d’operativitat al Fons, que l’impedeix pagar els projectes aprovats
en la convocatòria de 2012.
No obstant això, la necessitat de seguir treballant de forma conjunta i coordinada en favor de les persones més necessitades segueix
sent una prioritat pels socis del Fons (institucions públiques i ONG).
És cert que la crisi que travessam aquí està fent trontollar els ciments d’una justícia social que deixa moltes persones en situació
d’exclusió però, també és cert que hem d’aspirar a que aquesta
justícia social sigui global i vetlli per la dignitat de tothom.
El Fons Pitiús de Cooperació, mitjançant els projectes que ha desenvolupat al llarg dels anys i les campanyes de sensibilització que
ha portat a terme, treballa activament en la recerca de la justícia i
la igualtat. Darrera cadascun dels projectes aprovats hi ha persones, amb noms i cognoms, que lluiten a diari per millorar les seves
condicions de vida i, mentre ho fan, ens mostren una realitat terrible
que va més enllà de la nostra crisi. És aquí on es fa necessària la
capacitat de posar-nos en la seva pell i exigir, al seu costat, una
justícia social que sigui realment universal.
Aquest és, precisament, el paper que representa el Fons, integrat
per totes les institucions públiques de les Pitiüses i per les ONG
que tenen seu al territori. Esperam poder estar a l’alçada de les
circumstàncies el més aviat possible.
Mercedes Prats Serra
Presidenta del Fons Pitiús de Cooperació
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
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 2012
es va presentar a l’Assemblea Ordinària de Socis que va tenir lloc el 21 de març de 2013 a la seu del
Consell Insular d’Eivissa.

INGRESSOS
Administracions Públiques

598.000,00 €

96,66%

650,00 €

0,10%

Socis Col·laboradors

2.042,40 €

0,33%

Donatius

2.114,02 €

0,34%

Ingressos extraordinaris

15.810,67 €

2,57%

TOTAL

618.617,09€

100%

Projectes de cooperació

534.907,00€

82,61%

Seguiment de projectes

20.998,21€

3,25%

Educació per al desenvolupament

40.757,37€

6,29%

Administració i gestió

46.061,40€

7,11%

Despeses amortitzacions

4.767,65 €

0,74%

647.491,63€

100,00%

ONG

DESPESES

TOTAL

4

APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES

5

MEMÒRIA D’ACTIVITATS
FUNCIONAMENT I SOCIS
El passat 21 de març es va celebrar l’assemblea
ordinària de socis del Fons Pitiús de Cooperació
a les oicines municipals de Sant Jordi de ses
Salines. La reunió, que va estar presidida per la
sra. Mercedes Prats Serra, va comptar amb la
presència dels representants de les entitats públiques i de les organitzacions no governamentals sòcies del FONS.
Aquesta reunió té un caràcter anual i, entre els
temes a tractar, sempre s’hi troba la presentació
de la memòria tècnica i econòmica de l’any anterior, així com el pressupost i les línies de treball
de l’any en curs, que han de ser aprovats per
l’assemblea.

6

El dia 1 d’octubre l’assemblea del FONS es va
tornar a reunir per aprovar les bases de la convocatòria de projectes de 2012. Aquestes bases
marquen les línies estratègiques que segueix el
Fons en quant al inançament de projectes, així
com les prioritats sectorials i geogràiques que,
en aquest darrer cas, es limita a 9 països.

PROJECTES DE COOPERACIÓ
A la convocatòria de 2012, que ha tengut lloc en el mes de novembre i no en març com era habitual, s’han aprovat 13 projectes de cooperació: 10 d’ONG d’Eivissa i Formentera per valor de
380.747 € i 3 d’organitzacions de països del Sud per un total de 154.160 €.

CENTREAMÈRICA

NICARAGUA
L’EDUCACIÓ, UN DRET HUMÀ I UNA RESPONSABILITAT COMPARTIDA

ZONA: San Lucas – Madriz
ONG: UCOM
BENEFICIARIS: 346 infants
i 61 docents
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 57.974€
ASSIGNACIÓ: Consell Insular
d’Eivissa, Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia, Consell Insular de Formentera, Ajuntament de Santa Eulària
des Riu.

La problemàtica comuna del sector educatiu a la part rural
està representada per la deserció escolar en inalitzar el primer
trimestre de l’any. Entre les causes de la deserció, s’apunten
la integració dels infants des de molt petits a les tasques agrícoles de subsistència de les seves famílies, falta de capacitat
d’afrontar les despeses escolars (material educatiu, calçat,
roba,...) i malalties vinculades a inadequats hàbits de la població escolar. Segons el Ministeri d’Educació de Nicaragua,
la meta està en preparar millor els mestres i modiicar la metodologia d’ensenyament.
Aquest projecte pretén garantir que els infants puguin gaudir
d’una educació de qualitat dirigint els esforços a pal·liar les
causes de la deserció a cinc escoles de primària. Així, es planteja realitzar tallers per a capacitar sobre pràctiques i estils de
vida saludable entre la població escolar, fer petites inversions
de millora i digniicació dels ambients escolars i aportar materials educatius que alliberin les famílies d’aquesta càrrega.
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EL SALVADOR
CONTRIBUIR A GARANTIR EL DRET
A LA SALUT, ESPECIALMENT DE
DONES I INFANTS DE L’ÀREA
RURAL DE TACUBA
ZONA: Ahuachapán -Tacuba
ONG: Asociación para el Desarrollo Local Integral Comunitario (ADIC)
BENEFICIARIS: 1.165 dones i infants
SECTOR: Salut
APORTACIÓ FONS: 43.609€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany, Consell Insular d’Eivissa.

El projecte pretén millorar la salut de dones i infants
que viuen al municipi de Tacuba mitjançant les següents estratègies:
- Universalitzar els serveis especialitzats en salut per
a dones embarassades i en edat fèrtil, així com per
als infants.
- Enfortir les capacitats locals en dret a la salut i sanejament ambiental, per contribuir així a reduir la taxa
de mortalitat entre dones i infants de l’àrea rural.
Durant l’execució del projecte, s’ha contemplat
l’atenció integral de les dones i els infants menors
de sis anys proporcionant-los atenció mèdica i nutricional al seu lloc d’origen. En el cas de les dones,
es farà preparació per a la salut sexual i reproductiva i s’engegaran mesures per detectar i controlar el
càncer cervical. Així mateix, es pretén apoderar la
població adulta que viu al municipi, organitzant-la i
capacitant-la en la defensa dels drets a la salut i al
sanejament ambiental.

ENFORTIMENT DEL TEIXIT ORGANITZATIU
COMUNITARI PER A LA DEFENSA DEL DRET
HUMÀ A L’AIGUA I MANEIG DE CONQUES
HIDROGRÀFIQUES AL SUD DE LA LIBERTAD
ZONA: La Libertad
ONG: ACUA
BENEFICIARIS: 1.304 famílies
SECTOR: Aigua i sanejament
APORTACIÓ FONS: 52.577€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears.
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Els sistemes d’abastiment d’aigua potable enfronten diferents problemàtiques
entre les que destaquen la qualitat de
l’aigua i el manteniment del servei. Des
de 2005, ACUA ha impulsat la creació
d’iniciatives organitzatives a les comunitats com la Asociación de Sistemas Autónomos de Agua Potable y Saneamiento i el Comité de Rescate de las Cuencas
de La Libertad. El projecte pretén, a partir d’aquestes dos organitzacions, enfortir el teixit organitzatiu comunitari per a la
defensa del dret a l’aigua i la protecció i
el maneig de les conques hidrogràiques
de la regió.

GUATEMALA
FORMACIÓ I SUPORT A L’ECONOMIA FAMILIAR
DE120 DONES MAIES A SOLOLÁ
ZONA: Sololá/Nahualá
ONGD: STEI-i
CONTRAPART: COINDI
BENEFICIARIS: 120 dones
SECTOR: Desenvolupament econòmic
APORTACIÓ FONS: 36.338€
ASSIGNACIÓ: Consell Insular d’Eivissa.

Aquest projecte té tres vessants:
- Curs de formació política que consistirà en formar 120 dones
en temes relacionats amb l’autoestima, drets de la dona, participació ciutadana, desenvolupament 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: cadascuna de les dones rebrà llavors i eines agrícoles per fer un hort. Els productes que n’obtenguin seran, d’una banda, pel consum familiar i
de l’altra, per vendre al mercat local i obtenir alguns ingressos
per comprar més llavors i donar continuïtat als seus horts.

ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS SOCIO-PRODUCTIVES
DE DONES INDÍGENES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
Aquest projecte permetrà beneiciar a 85 dones artesanes
tèxtils, persones de baixos recursos econòmics, generant
i enfortint habilitats i destreses que contribueixin a millorar
la seva activitat econòmica, els seus ingressos i, per tant,
la qualitat de vida de les seves famílies. Es vol potenciar el
rol de la dona treballadora maia i es busca visibilitzar i recuperar l’esforç de les dones com a protectores del patrimoni
cultural.
D’una banda, es pretén fomentar una estratègia de producció sostenible capaç de generar un procés per a l’autonomia
econòmica i, de l’altra, es busca enfortir el teixit social local
i promoure la participació de les dones mitjançant l’èmfasi
en temes relacionats amb la prevenció en salut, salut reproductiva, gènere, lideratge i apoderament.

ZONA: El Quiché-Nebaj
ONGD: Creu Roja
CONTRAPART: Cruz Roja Guatemalteca
BENEFICIARIS: 535 dones
SECTOR: Desenvolupament econòmic
APORTACIÓ FONS: 30.000€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany.
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HONDURES
SEGONA FASE DE LA CONSTRUCCIÓ DE L’INSTITUT HIBUERAS
ZONA: Santa Bárbara
ONGD: Caritas
CONTRAPART: Centro Cultural Hibueras
BENEFICIARIS: 120 alumnes
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 52.143€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears.

SUDAMÈRICA
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Aquest projecte és la continuació
de l’iniciat l’any 2011 amb inançament del Fons. En la primera fase,
es va construir un ediici amb quatre aules i un laboratori. Amb aquest
projecte, es vol construir un altre
laboratori i equipar-los tots dos, un
d’ells, per a física i química i, l’altre,
per a l’estudi del sòl.
Amb la inalització de les obres,
es posarà en marxa el programa
d’educació secundària per al foment de coneixements multiculturals i l’ensenyament dels avanços
tecnològics a l’àrea empresarial.
El programa acadèmic està completament destinat a un sistema de generació de desenvolupament equitatiu, inclusiu, de gestió ambiental
i cultural sostenible, integrant tot
això al procés educatiu i productiu.
Per a la posada en marxa del centre, es coordinaran totes les actuacions amb les autoritats estatals,
departamentals i municipals per a
generar compromisos i sinèrgies
que donin sostenibilitat al projecte.

PERÚ
MILLORANT LES NOSTRES PRÀCTIQUES EN SALUT, CURA DEL MEDI AMBIENT I LA GOVERNABILITAT PER AL DESENVOLUPAMENT LOCAL
ZONA: La Libertad – Chepén - Pueblo Nuevo
ONGD: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
BENEFICIARIS: 733 persones
SECTOR: Salut
APORTACIÓ FONS: 53.601€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears.

El projecte s’orienta a ensenyar pràctiques familiars que
serveixin per a millorar l’entorn familiar i comunitari, disminuint les condicions de risc, la contaminació de les fonts
d’aigua dolça, malalties transmissibles, posant especial
èmfasi en els infants i dones en condicions de vulnerabilitat social, ja que aquests grups són els més afectats.
Als espais comunals, es posaran en marxa accions educatives per al desenvolupament d’habilitats entre les mares
gestants i per a la cura dels ills i illes menors de 5 anys,
per evitar així els episodis de malaltia i la desnutrició.
Per a millorar les condicions mediambientals,
paral·lelament es treballarà amb les institucions educatives de les comunitats rurals on s’implementa el projecte.

ENFORTIMENT DE LA GOVERNABILITAT LOCAL I AMPLIACIÓ
D’INFRAESTRUCTURES PER A UNA ADEQUADA GESTIÓ
DE L’AIGUA POTABLE I SANEJAMENT AMBIENTAL
ZONA: José Domingo Choquehuanca - Puno
ONGD: Mans Unides
CONTRAPART: Asociación Servicios Educativos
Rurales
BENEFICIÀRIES: 1.003 persones
SECTOR: Aigua i sanejament ambiental
APORTACIÓ: 59.200€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears.

Al districte de José Domingo Choquehuanca, existeix
una dèbil gestió municipal així com una limitada inversió
en infraestructures i molt poca iniciativa local dirigida a
enfrontar col·lectivament els problemes de manera concertada entre la població i el govern local.
Per aquesta raó, aquest projecte té per objectiu fer possible que les famílies quítxues del districte consumeixin
aigua potable, millorin les seves condicions de salut i
higiene i realitzin una adequada gestió mediambiental,
mitjançant la construcció de sistemes d’aigua potable a
quatre localitats del districte. A la vegada, es treballarà
en l’enfortiment de la gestió municipal i de les organitzacions comunals del districte amb una perspectiva que
promogui la participació de les dones en la gestió pública
de l’aigua.
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CAPACITACIÓ
PER A L’ENFORTIMENT
DE PRÀCTIQUES
DEMOCRÀTIQUES I CIUTADANES
ENTRE LÍDERS ESCOLARS
DE CHINCHA
ZONA: Ica - Chincha
ONGD: STEI-i
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
BENEFICIARIS: 74 estudiants i 71 docents
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 25.000€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Santa Eulària des
Riu, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

El projecte busca enfortir les capacitats socials, organitzatives i institucionals dels estudiants i docents per
generar propostes educatives des de la pròpia valoració
personal, interpersonal i cultural que responguin a les necessitats i problemàtica dels joves de la regió d’Ica.
Mitjançant aquesta intervenció, s’intenta potenciar la capacitat dels mestres per fomentar millors pràctiques democràtiques i ciutadanes. També es vol millorar el desenvolupament emocional dels líders juvenils, de manera
que aquesta actuació respongui a les necessitats de desenvolupament local en un context de reconstrucció física
i social, després de cinc anys del terratrèmol d’Ica.
Se’ls proporcionarà eines tècniques, metodològiques
i operatives per al disseny i la gestió de les seves propostes de desenvolupament local, així com per a la conducció de grups juvenils. Es desenvoluparan activitats
d’esplai que permetin una millor integració dels joves
amb la comunitat i entre ells.

ÀFRICA
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MOÇAMBIC
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.
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. Des de
2004, l’escola ha passat de tenir 90 alumnes als 390
que en té ara.
Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica
de la població en edat escolar de la comunitat de Mihecane i a una part de la població adulta per l’any 2013.
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’ediici
escolar compta amb sis aules que funcionaran en dos
torns: matí i tarda.

ZONA: Nampula – Ribáuè
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS: 400 infants i 30 adults
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 24.636€
ASSIGNACIÓ: Consell Insular de Formentera.

SUPORT A L’EDUCACIÓ A LA COMUNITAT DE MARCAÇAO-LUABO
ZONA: Zambézia – Chinde
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS: 530 infants i 75 adults
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 24.636€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Sant
Joan de Labritja.

Dignidade va visitar Marcaçao per primera vegada l’any 2002 en resposta a
una petició d’ajuda de la comunitat.
Des del primer moment, es va 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.
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 2013. Per
aconseguir-ho, es mantindrà en funcionament l’escola que imparteix
l’educació primària completa i el programa d’alfabetització d’adults i de
formació professional per adolescents
i adults.
L’ediici compta amb 8 aules per educació primària i una aula per tall i confecció. L’escola funciona en dos torns
(matí i tarda).
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ÀSIA

ÍNDIA
IMPULSANT EL DRET A L’EDUCACIÓ
PER A 559 INFANTS DEL DISTRICTE
D’ANANTAPUR
Aquest projecte s’emmarca dins del programa de
desenvolupament integral del districte d’Anantapur
que inclou 6 àrees d’actuació: habitatge, educació,
dona, ecologia, sanitat i persones discapacitades.
Dins de l’àrea d’educació, el projecte pretén proporcionar a quatre comunitats rurals una infraestructura
que faci d’escola i on es pugui proporcionar una educació complementària a infants de classes desafavorides. Aquesta ediicació també es farà servir de centre social i lloc de reunió de la comunitat.
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ZONA: Uravakonda, Pamidi, Tadipatri – Anantapur
– Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT/WDT
BENEFICIARIS: 559 infants i 227 adults
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 36.000€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa
Talaia.

ERADICACIÓ DE LA POBRESA MITJANÇANT LA CONSTRUCCIÓ
DE 21 HABITATGES A LA COMUNITAT RURAL DE THERANNAPALLI
ZONA: Tadipatri, B.K. Samudram - Anantapur
– Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT/WDT
BENEFICIARIS: 77 persones
SECTOR: Habitatge
APORTACIÓ FONS: 33.396€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Santa Eulària
des Riu.

El projecte consisteix en la construcció de 21 habitatges
per a famílies especialment necessitades de la comunitat rural de Therannapalli. Aquestes famílies, compostes
d’una mitjana de quatre membres, es veuen obligades a
viure en cabanes de tova que no estan preparades per a
resistir les altes temperatures de la zona i que s’inunden
fàcilment durant l’època dels monsons.
Les cases projectades disposaran de dos habitacions àmplies i un porxo i estaran elevades dos pams per damunt
del nivell del sòl per evitar els efectes de les pluges monsòniques i l’entrada de serps i escorpins.
Disposar d’un habitatge digne implica una considerable
millora en la qualitat de vida de les persones beneiciàries
que formen part dels col·lectius dàlits o intocables, a més
d’un augment de la consideració social davant la resta de
castes.
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SEGUIMENT DE PROJECTES
Fins març de 2012, el Fons disposava d’una oicina a Managua (Nicaragua), conjuntament amb el
Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i el Fons Menorquí de Cooperació. Aquesta presència
física permetia articular el procés de seguiment sobre el terreny i planiicar el desenvolupament de
manera conjunta amb les contraparts del Sud. Però, la difícil situació econòmica actual ha obligat
a tancar aquesta oicina i, per aquest motiu, el seguiment dels projectes es realitza ara únicament
a través dels informes de seguiment i inals de cada projecte i, en cas que es consideri oportú, a
través de viatges puntuals.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
L’educació per al desenvolupament és una àrea bàsica de treball del Fons. A través d’ella, 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.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
MOU-TE AMB LA MEDITERRÀNIA!
Aquesta campanya es va iniciar en la tardor
de 2011 i ha inalitzat en juny de 2012. Els
seus objectius eren els següents:
- Donar a conèixer la proximitat que hi ha
entre els pobles mediterranis, alhora que les
desigualtats i desequilibris existents entre les
dues ribes.
- Investigar l’origen de les transformacions
polítiques i socials que s’estan donant a la ribera sud.
- Afavorir el contacte i el diàleg entre la societat civil del voltant del Mediterrani.
- Potenciar la cooperació descentralitzada
per afavorir projectes locals que facin avançar
cap a una millor cultura democràtica.
En el primer semestre de 2012, s’han portat
a terme les següents activitats dins la campanya:
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TALLER:
La Mediterrània en transformació

LOS LIMONEROS. Eran Riklis / Israel – Alemanya
- França / 2008.

Entre gener i juny, aquest taller es va impartir a
nou centres educatius de primària i a sis de secundària, amb l’objectiu de mostrar les desigualtats i
els desequilibris que existeixen a la Mediterrània
i d’implicar l’alumnat en el respecte als drets humans de tota la població mediterrània.

EXPOSICIONS:
- La Mediterrània, la nostra mar,
la mar de tots
Entre el 19 de gener i el 9 de febrer, es va poder
visitar aquesta mostra a la Sala de Cultura de Sa
Nostra. L’exposició, elaborada pel Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació, proposava, a través de
dotze mapes de grans dimensions, un recorregut
per la realitat dels països que conformen l’àrea
mediterrània en l’àmbit de la demograia, la diversitat lingüística, el llegat cultural, el medi ambient,
els recursos, els conlictes, les desigualtats en riquesa i desenvolupament, la situació de les dones... La Mediterrània, la nostra mar, la mar de tots,
va comptar amb el suport de l’Obra Social de Sa
Nostra, i va estar oberta al públic general i també a
les visites amb alumnat de Secundària i Batxillerat.
A més, el dia 15 de febrer es va realitzar a la seu
del Fons Pitiús una xerrada per aprofundir en els
continguts d’aquesta exposició destinada a membres de l’associació APFEM.

- La Mediterrània, una mar d’intercanvis
En el primer semestre de l’any, aquest mapa de la
Mediterrània, que mostra els vincles culturals que
uneixen les Pitiüses amb la resta de pobles mediterranis, ha estat col·locat a 5 centres de primària
i a 2 de primària i secundària.

CICLE DE CINEMA I DOCUMENTALS
En febrer i març, es projectaren al Club Diario de
Ibiza tres pel·lícules i dos documentals ambientats
a diversos indrets de la Mediterrània:
GRBAVICA. EL SECRETO DE ESMA. Jasmila Zbanic / Bòsnia-Herzegovina - Croàcia – Àustria – Alemanya / 2006.
WEST BEIRUT. Ziad Doueiri / Líban - França
/1998.
SILENCIOSES I EN PALAUS: dones rurals a Tunísia. Sàgar Malé / Espanya / 2002.
PALESTINA: CINC FRAGMENTS DE REALITAT.
Idea i disseny: “http://www.artilus.com” www.artilus.com; il·lustracions: Pere Lacomba /Espanya
/ 2011.

CONFERÈNCIA: Dona, Islam i Primavera Àrab
El dia 26 de maig, la politòloga iraniana Nazanín Armanian i la documentalista i narradora d’històries
Martha Zein, varen impartir una xerrada al voltant
de les revoltes de la Primavera Àrab i del paper
que juguen les dones en aquestes mobilitzacions
socials. La conferència es va organitzar conjuntament amb la Llibreria Hipérbole i amb el Grup
de Gènere i Interculturalitat de la Coordinadora
d’ONG Solidàries de Girona.
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Les ponents, coautores dels assajos El Islam sin
velo i Irán, la revolución constante, varen trencar estereotips sobre la manera en què des
d’Occident valoram aquests moviments socials
nascuts a principis de 2011. Així, airmen que no
es pot parlar de “Primavera Àrab”, ja que a les revoltes hi han intervingut molts altres grups ètnics
que integren la població d’aquests països. Tampoc no troben adequat considerar que les revoltes
siguin d’orientació musulmana, ja que la religió no
ha tengut cap paper en el seu inici. Troben més
encertat que se les anomeni “rebel·lions dels pobles d’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica”. Armanian i Zein
van fer molt èmfasi en què són moviments per les
millores socials i econòmiques, malgrat que, ara,
grups polítics conservadors se n’estan aproitant
i volen implantar la llei islàmica (sharia) als països
que han començat el camí de les reformes.

També varen cridar l’atenció del públic sobre la
imatge que ens ofereixen els mitjans de comunicació occidental sobre la població dels països del
sud de la Mediterrània i del Pròxim Orient: ens en
donen una imatge fosca, bel·licosa, sense trets
diferencials, una imatge estereotipada. Això permet justiicar intervencions i atacs occidentals que
tenen, suposadament, un esperit defensor dels
Drets Humans, però que responen, en realitat, a
interessos geoestratègics i econòmics.

SI VOLS LA PAU, PREPARA-LA!
L’assemblea del Fons Pitiús va decidir portar a terme una campanya de sensibilització des de la tardor de 2012 a l’estiu de 2013 per donar a conèixer
la relació que existeix entre el desenvolupament,
els drets humans i la pau i per fomentar entre la
població pitiüsa actituds compromeses i responsables en favor de la pau.

Amb l’impuls d’aquests moviments, s’estan donant passes molt importants, com els esforços
de Nacions Unides per aprovar un tractat sobre
comerç d’armes que freni el descontrol actual en
la compra i venda d’armament. Aquest fet ens demostra que la pau és una urgència que està cada
vegada més present a les agendes internacionals.

I és que no falten arreu veus que airmen que la pau
és només una utopia. El fet que, històricament, la
humanitat hagi emprat insistentment la violència i
la guerra a l’hora d’afrontar els conlictes, resulta
per a moltes persones argument suicient per airmar que, d’aquí endavant, els homes i les dones
seguirem actuant de la mateixa manera.

Aquests són, de forma esquemàtica, els objectius
que es volen assolir amb aquesta campanya:

Afortunadament, però, en les darreres dècades,
han agafat molta volada propostes de persones i
organitzacions civils que defensen que la pau no
només és necessària, sinó també possible, sempre que se li vulgui dedicar un esforç decidit i continuat tant en les accions individuals com en les
col·lectives. El desarmament, l’educació per la pau
i la no-violència es presenten com les vies per eradicar la pobresa, els abusos arreu del món contra
els drets humans i les dramàtiques conseqüències
sobre les vides humanes de la lluita armada.
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- 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 conlictes.
En el darrer trimestre de l’any, es portaren a terme
les següents activitats dins aquesta campanya.

CONFERÈNCIA: La guerra no és un espectacle
El 30 d’octubre, el fotoperiodista Gervasio Sánchez va oferir una conferència al Club Diario de
Ibiza. En aquesta xerrada, va parlar del negoci que
representa la guerra i de les conseqüències desastroses que genera, de les quals ell n’ha estat testimoni directe en la seva tasca de reporter gràic en
conlictes de tot el món. Airma, amb contundència, que l’única veritat inqüestionable d’una guerra
són les víctimes. En la seva exposició, es va mostrar molt crític amb la venda d’armes per part de
la Unió Europea i també de l’estat espanyol. Així,
va airmar que durant el govern de Zapatero es
va sextuplicar la venda d’armes espanyola, trencant, ins i tot, acords que prohibeixen el comerç
d’armament amb governs que utilitzen les armes
per violar els drets humans dels seus ciutadans i
ciutadanes.
Gervasio Sánchez va acompanyar tota l’exposició
amb fotograies de les seves sèries de Vides Minades i de Desapareguts.

BIBLIOTECA VIATGERA
La segona edició de la biblioteca viatgera Informa’t
a Fons ha atorgat una atenció especial a l’anàlisi
de conlictes i a les propostes per avançar en el
camí de la pau.
EXPOSICIÓ: Seriosament..., 25 arguments per
a la pau en còmic
En la segona quinzena de novembre, la Sala
d’Exposicions Ajuntament Vell de Formentera va
acollir aquesta mostra creada per la Fundació
per la Pau. Conté 25 idees per construir una Cultura de Pau, presentades a través de 25 làmines
il·lustrades per humoristes gràics.
CINEMA
El dia 17 i 24 de novembre es projectaren dos
pel·lícules a la Sala de Cultura-Cinema de Sant
Francesc Xavier de Formentera:
SENDEROS DE GLORIA. Stanley Kubrik / Estats
Units / 1957.
LA LENGUA DE LAS MARIPOSAS. José Luis Cuerda / Espanya / 1999.
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ANIVERSARI DEL FONS PITIÚS
Des de l’any 2001, el Fons Pitiús celebrava una festa anual per a donar a conèixer la tasca que desenvolupa a la població pitiüsa. Però, enguany, l’Assemblea va considerar que s’havia de cercar una
altra fórmula per apropar-se a la població eivissenca i formenterera, ja que la festa no estava complint
adequadament amb els objectius marcats. Per aquest motiu, es va aproitar la conferència de Gervasio
Sánchez per commemorar el XIIIè aniversari del Fons Pitiús, tot fent una presentació del Fons Pitiús al
públic assistent.

BIBLIOTECA VIATGERA INFORMA’T A FONS
La bona acollida que va tenir aquesta iniciativa,
amb més de dos-cents préstecs durant aquest
any d’itinerància, ha possibilitat que el Fons, juntament amb el Centre Coordinador de Biblioteques del Consell d’Eivissa, engegui una segona
edició de la biblioteca viatgera Informa’t a Fons.
En moments com l’actual, on el pessimisme i el
sentiment d’impotència angoixen la ciutadania, el
Fons considera que es fa imprescindible escoltar
i llegir veus alternatives que ens moguin a la responsabilitat personal.

La primera edició de la biblioteca viatgera Informa’t
a Fons, formada per una selecció de llibres i audiovisuals que formen part de la biblioteca del Fons
Pitiús, va acabar en juny de 2012 el seu recorregut,
iniciat en juliol de 2011. De gener a juny de 2012,
va estar a disposició de les persones usuàries de
les biblioteques de Santa Gertrudis, Figueretes,
Santa Eulària des Riu, Sant Jordi de ses Salines,
Sant Francesc de Formentera i Sant Joan de Labritja.
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La segona edició està formada per una nova
selecció de llibres, pel·lícules, documentals i revistes que tenen relació directa amb la feina de
cooperació i d’educació per al desenvolupament
que porta a terme el Fons. Des que va iniciar el
seu camí, en el mes de juliol de 2012, la segona
edició ha passat per les biblioteques de Cala de
Bou, Figueretes, Jesús, Cas Serres i Sant Carles.

EDUCACIÓ
ACTIVITATS A CENTRES DE PRIMÀRIA
I SECUNDÀRIA QUE NO PERTANYEN A LA XARXA
Primària
Enguany, s’han ofert un total de 6 tallers a les escoles de primària que no estan integrades en la
Xarxa de Centres Educatius Solidaris:
La pau i la no-violència.
Els Drets dels Infants.
Educació ambiental i per al consum responsable
amb perspectiva Nord-Sud.
Comprendre les migracions.
Dret a la salut, a l’aigua i a l’alimentació.
La Mediterrània en transformació.
En total s’han realitzat 116 tallers de dos hores cadascun en grups-classe del primer, segon i tercer
cicle de 15 centres de primària d’Eivissa i Formentera.

Exposicions
Al llarg de l’any, s’han ofert 4 exposicions que
s’han instal·lat en els centres educatius de primària
i secundària que ho han sol·licitat:
- Fotograies dels projectes inançats en 2010
(2 centres).
- Seriosament..., 25 arguments per a la pau en
còmic (3 centres).
- Una altra globalització és possible (2 centres).
- La Mediterrània, una mar d’intercanvis
(7 centres).
Totes aquestes exposicions compten amb una
guia didàctica per orientar al professorat a l’hora
de treballar-les.

Secundària i batxillerat
S’han ofert tres tallers als instituts:
Pau i no-violència.
Una altra globalització és possible.
Una mirada al Sud: la cooperació per al desenvolupament des d’Eivissa i Formentera.
Aquest tallers tenen una durada d’1 hora i se n’han
realitzat 83 a un total de 8 centres d’educació secundària d’Eivissa.
D’altra banda, el 14 de desembre el Fons va ser
convidat a participar en una taula rodona organitzada per l’IES Isidor Macabich sobre la forma com
estan afectant les retallades a persones del nostre
entorn i a persones de països del Sud.

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 març
de 2012, ha estat instal·lada al local del Fons Pitiús
i l’han visitat 11 grups de quatre escoles de l’illa
d’Eivissa. Totes les visites es fan guiades i es complementen amb el treball d’una guia didàctica.
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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
desenvolupament 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 2012, la xarxa compta amb
un nou membre: el CEIP S’Olivera. Ha esdevingut
el setè centre de la Xarxa i s’uneix al CEIP Puig
d’en Valls, CEIP Santa Gertrudis, CEIP Can Coix,
CEIP Sant Jordi, CC Can Bonet i CEIP Torres de
Balàia que s’hi havien incorporat en anys anteriors.
L’oferta d’activitats d’educació per al desenvolupament que programa el Fons per als centres que
formen part de la Xarxa és més extensa que per a la
resta de centres educatius de les Pitiüses. S’hi realitzen, també, els mateixos tallers que s’ofereixen
a la totalitat dels centres de primària (se n’hi han
realitzat 32), però aquest llistat s’amplia amb tot un
seguit d’altres activitats:

Taller: Desequilibris Nord-Sud
Exclusivament per al primer cicle de primària,
s’ofereix aquesta activitat que permet apropar-se
a la vida d’infants d’altres indrets del món. S’ha
realitzat en el CEIP Sant Jordi.
Biblioteca viatgera. Llegim el món En el curs
2011-2012, es va posar en funcionament una biblioteca viatgera formada per una selecció de contes de la biblioteca del Fons Pitiús, amb l’objectiu
de fomentar en l’alumnat actituds de solidaritat,
respecte i tolerància a través de la lectura. La primera experiència va tenir bona acollida per part
dels centres que formen part de la Xarxa. Cadascun d’ells va disposar d’aquesta biblioteca durant
un mes i l’alumnat d’educació infantil i de primària
en va poder fer ús.
Per al curs que ha començat al setembre de 2012,
se n’ha preparat una segona edició, que està formada per 43 contes i 4 pel·lícules d’animació que
permeten treballar l’educació per a la pau i per a
la igualtat de gènere, el consum responsable, la
interculturalitat, l’educació en valors i l’educació
ambiental. Durant la tardor de 2012, ha passat pel
CEIP Can Coix i pel CC. Can Bonet.

Taller: Si vols la pau, prepara-la!
Aquest taller es realitza per a tots els cursos de primària i pretén analitzar les causes i conseqüències
de la guerra i de la violència, mostrar el conlicte
com un element connatural a l’ésser humà, presentar la no-violència com a eina activa i eicaç per
resoldre’ls i fomentar l’interès de l’alumnat en la
cultura de pau i el compromís constant amb ella.
Al llarg del darrer trimestre de l’any, el Fons ha impartit la primera sessió d’aquest taller a tots els
centres de la Xarxa. L’activitat tendrà un total de
3 sessions que es repartiran durant el curs 20122013. Per al tercer cicle, en el mes d’octubre, s’hi
va incloure una xerrada de Gervasio Sánchez que,
a través de les seves fotograies, va mostrar a
l’alumnat el pervers negoci de la guerra que, inalment, acaba patint la població civil.
- Taller: La pau i la no-violència
Aquest taller, destinat a infants d’educació infantil
de 4 i 5 anys, permet començar a treballar des de
les etapes inicials els conceptes de pau i de resolució no-violenta de conlictes. En el darrer trimestre de 2012, s’ha impartit al CEIP Torres de Balàia
i al CC. Can Bonet i, al llarg del curs, es realitzarà
a la resta de centres de la Xarxa.
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Biblioteca viatgera per a Educació Secundària
En el mes desembre, atenent una sol·licitud del
centre, es va portar al CC. Can Bonet una selecció
de lectures sobre drets humans, educació en valors i educació per a la pau destinada a l’alumnat
d’educació secundària.

- Xerrada sobre la vida a Anantapur (Índia)
Sheeba Baddi, traductora de la Fundació Vicente
Ferrer, va visitar els dies 22 i 23 de maig diverses escoles d’Eivissa, quatre d’elles membres de
la Xarxa de Centres Educatius Solidaris: CC. Can
Bonet, CEIP Can Coix, CEIP Puig d’en Valls i CEIP
Torres de Balàia. Durant la xerrada, els infants varen tenir l’oportunitat de conèixer un testimoni de
primera mà sobre la vida, els ritus i els costums
de l’Índia i, més en concret, d’Anantapur, districte
on desenvolupa la seua tasca la Fundació Vicente
Ferrer.
- Xerrades amb el claustre
Per aprofundir la relació i el coneixement mutu entre el Fons i els membres de la Xarxa, aquest any
s’han començat a realitzar xerrades de presentació de la tasca del Fons destinades al professorat
del centre.
- 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 inal de curs
el CEIP Puig d’en Valls. Al llarg del matí, mares,
pares, alumnat i professorat varen poder veure
una exposició fotogràica de projectes inançats
pel Fons Pitiús. A més, es va realitzar un taller de
confecció de juguerois amb materials reciclats
i se’n varen exposar d’altres fets per infants de
Moçambic.
- Préstec de material didàctic
Com a suport a la realització d’activitats especíiques d’educació per al desenvolupament en els centres de la Xarxa, s’han prestat materials didàctics als centres que ho han sol·licitat i s’ha assessorat el
professorat sobre el seu ús.
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FORMACIÓ
El Fons Pitiús, en gener i març, va participar en dos cursos de formació destinats a professorat:
- Curs d’educació per al desenvolupament. Aquest curs va estar organitzat per l’STEI-i/Ensenyants Solidaris. El Fons Pitiús hi va intervenir en dos sessions explicant la tasca en cooperació i sensibilització
que realitza.
- Escoles solidàries: cooperació Nord-Sud des dels centres educatius. El Centre de Professorat
d’Eivissa va organitzar aquestes jornades per donar a conèixer entre els docents els desequilibris nordsud i l’experiència en cooperació de centres educatius propers. El Fons Pitiús hi va participar impartint
una sessió sobre la cooperació des d’Eivissa.

DIFUSIÓ
INTERNET I XARXES SOCIALS

El Fons, com organisme inançat amb sous públics, ha de difondre les activitats que fa i mostrar de la
forma més transparent possible la destinació del seu pressupost. Aquesta difusió la fa a través de diferents mitjans:
- Pàgina web, “http://www.fonspitius.org”
- Fulls informatius trimestrals a través del correu electrònic i, en paper, per a les biblioteques d’Eivissa
i Formentera.
- Rodes de premsa, notes i comunicats.
- Xarxes socials: Facebook (facebook.com/fonspitius) i Twitter (twitter.com/fonspitius).
A més, des del mes de setembre de 2012, el Fons disposa d’una nova eina de difusió: el blog PETJADES
(fonspitius.blogspot.com.es). En ell, el Fons mostra la seva opinió sobre temàtiques que van lligades a
la tasca que desenvolupa. En aquest sentit, s’hi publiquen articles coincidint amb la celebració de dies
internacionals assenyalats per Nacions Unides: Dia de l’Alimentació, de la No-violència, dels Drets dels
Infants, etc. Aquests mateixos articles es publiquen també a la premsa local.

CONFERÈNCIA I EXPOSICIÓ

El dia 15 de novembre, la coordinadora
del Fons Pitiús i el coordinador de Dignidad ONG varen fer una xerrada a Sant
Francesc de Formentera sota el títol De
Formentera a Moçambic: una dècada
de cooperació. Aquest acte va servir per
mostrar els projectes que ha inançat el
Consell de Formentera a través del Fons
Pitiús, especialment en l’àmbit educatiu
a Moçambic. Una exposició amb fotograies i dades tècniques dels projectes,
que es va instal·lar a l’Ajuntament Vell de
Formentera, va servir per complementar
aquesta conferència.
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SORTIDES AL CARRER
El Fons ha participat en diverses trobades
per donar a conèixer la seva feina i per poder
informar de primera mà a aquelles persones
que així ho sol·liciten:
XII Mostra d’Entitats Solidàries
Eivissa, 21 d’abril
Dia Mundial del Comerç Just
Sant Miquel de Balansat, 6 de maig
Finalment, el Fons Pitiús va participar en
l’exposició itinerant Mujeres, la fuerza del
cambio en Índia que la Fundació Vicente Ferrer va instal·lar a Eivissa del 13 al 17 de desembre. El Fons va afegir a aquesta exposició
informació sobre els projectes inançats des
de 2001 a la FVF, dins la convocatòria anual
de projectes de cooperació.

RELACIONS INSTITUCIONALS
El dia 23 de febrer el president del Parlament de les Illes Balears, sr. Pere Rotger, va rebre en audiència
els membres de la Comissió d’Enllaç, formada per l’Intergrup Parlamentari “Pau i Llibertat al Sàhara”,
la Direcció General de Cooperació, la Delegació de la RASD a les Illes Balears, el Fons Mallorquí de
Solidaritat i Cooperació, el Fons Menorquí de Cooperació, el Fons Pitiús de Cooperació, l’Associació
d’Amics del Poble Sahrauí i Escola en Pau. La sra. Mercedes Prats Serra, hi va assistir en representació
del Fons Pitiús de Cooperació.
D’altra banda, el 3 de maig el Fons Pitiús de Cooperació va assistir a una reunió del Consell de Cooperació, òrgan assessor i consultiu de les polítiques i actuacions que es duen a terme en matèria de
cooperació internacional des del Govern de les Illes Balears. A la reunió es va debatre l’esborrany del
Pla director 2012-2015 i el Pla Anual 2012.
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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
C.P. Sant Jordi
C.P. Puig d’en Valls
C.P. Santa Gertrudis
C.P. Can Coix
C.C. Can Bonet
C. P. Guillem de Montgrí
C.P. Torres de Balàfia
C.P. S’Olivera
Asociación Alternancia
Grupo GEA
IES Quartó de Portmany
Asociación Casa de Perú

