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El Fons Pitiús de Cooperació coordina els esforços d'institucions públiques
de diferent color polític a la vegada que a totes les ongs d'Eivissa i Formentera
que treballen en cooperació per al desenvolupament. Per aquesta raó el Fons
representa un instrument de consens en la creació d'una política de cooperació
que ha fixat uns criteris homogenis que pretenen fomentar models de desen-
volupament sostenible. En aquests cinc anys de funcionament s'ha elevat la
qualitat de les accions finançades gràcies a la formulació d'unes  bases clares
i úniques que fixen unes  prioritats geogràfiques i sectorials adaptades al pres-
supost que té el fons i que permeten desenvolupar projectes de continuïtat i par-
ticipar en processos de desenvolupament a zones concretes.

En aquest any 2004 el fons ha  obtingut la Declaració d'Utilitat Pública que
concedeix el Ministeri de l'Interior. Aquesta declaració suposa una distinció i un
reconeixement a la feina realitzada i a la transparència i efectivitat en la gestió
dels recursos, a més comporta avantatges fiscals per al fons i per a qualsevol
empresa o particular que hi faci algun tipus de donatiu.

D'altra banda, s'ha firmat un conveni a quatre anys amb el Govern de les
Illes Balears pel qual el Govern mantindrà una aportació anual que permetrà
donar estabilitat i continuïtat a moltes de les activitats i projectes iniciats pel
fons. A més, aquest conveni suposa una optimització dels recursos mitjançant
un intercanvi d'informació continuat que no permeti duplicar les actuacions.

Un dels objectius del Fons de cara a 2005 ha de ser ampliar la participació
de la societat pitiüsa mitjançant l'entrada de més socis col·laboradors que s'im-
pliquin activament en el seu funcionament. Així mateix el fons ha de tenir més
presència entre els ciutadans i ciutadanes d'Eivissa i Formentera si vol arribar
a ser el referent en matèria de cooperació per al desenvolupament que aspira
a ser. Tots aquests reptes s'hauran de treballar en aquest any que comença
amb l'estímul d'arribar a construir una societat més justa. 

Vicent Serra Ferrer 
President del Fons Pitiús de Cooperació

Presentació
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El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de
manera voluntària des de fa tres anys per tal de supervisar els comp-
tes 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 2004 es va presentar a l'assemblea
ordinària de socis que va tenir lloc el 7 d'abril de 2005.

INFORMACIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS

Detall TOTALS 2004 TOTALS 2003

Institucions 784.050,00 € 782.399,00 €
Govern de les Illes Balears 375.000.00 €
Consell d'Eivissa i Formentera 230.000,00 €
Ajuntament d'Eivissa 140.000,00 €
Ajuntament de S. Antoni de Portmany 9.050,00 €
Ajuntament de Formentera 30.000,00 €

ONGS 396,00 € 396,00 €

Convenis  entitats 12.500,00 € 0,00 €
Sa Nostra 6.500,00 €
Dir. Gral. d'Innovació i Ordenació 6.000,00 €

Socis Col·laboradors 230,00 €
GEN 150,00 €
Asoc. Inmigrantes marroquíes 80,00 €

Donatius 180,00 €

Ingres.Financers 63,58 € 90,00 €
Interessos bancaris 63,58 €

Excedents project. 21.476,82 € 98,66 €

Aport. Extraord. 558,53 €

Activitats del Fons 427,00 € 326,35 €
Festa del Fons 427,00 €

Altres ingr. Gestió 116,28 € 20,00 €
Cobrament de fotocòpies 116,28 € 

TOTAL 819.998,21 € 785.302,30 €
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Detall TOTALS 2004 TOTALS 2003

Projectes ONGS 2004 470.785,00 € 521.521,88 €

Emergències 79.554,70 € 63.288,00 €

Proj. Cooper. directa 119.488,00 € 168.665,60 €

Oficina Centramèrica 4.736,00 €

Viatges de seguiment 3.125,87 €

Sou tècnica (meitat) 17.820,56 €

Sensibilització 29.683,79 € 22.175,75 €
Publicacions 3.340,02 €
Fons documental 666,33 €
Formació 486,74 €
Confederació Fons 6.388,46 €
Educació per al desenvolupament 59,40 €
Campanya Mediterrània 447,98 €
Campanya Cultura de pau 3.899,34 €
Campanya Globalització 1.683,80 €
Festa Fons 2004 686,72 €
Altres 216,83 €
Sou Monitora campanyes 11.808,17 €

Despeses Administratives 13.345,12 € 13.562,35 €
Conservació local i neteja 1.829,95 €
Manteniment equipaments 269,98 €
Assessoria i gestoria 740,46 €
Auditoria comptes 2.415,17 €
Prevenció riscos laborals 287,18 €
Assegurances del local 229,96 €
Serveis bancaris 74,18 €
Correu i missatgeria 691,02 €
Serveis (tfn., aigua, electricitat...) 3.551,82 €
Viatges i dietes 1.846,50 €
Material d'oficina 962,14 €
Altres despeses d'administració 345,56 € 

Personal 29.809,47 € 59.661,97 €
Sou 23.037,54 €
Seguretat Social 6.771,93 €

Despeses Extraordin. 2.416,34 € 29.721,92 €
Compromisos no complits 2004 186,74 €
Despeses no comptabilitz. 2004 2.229,60 €

Despeses amortitzacions 4.071,97 € 4.255,04 €
Amortitz. Immob. immaterial 202,16 €
Amortitz. Immob. material 3.869,81 €

TOTAL 774.735,62 € 888.592,10 €

DESPESES
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APORTACIÓ INSTITUCIONS
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DECLARACIÓ D'UTILITAT
PÚBLICA

La sol·licitud d'utilitat pública es va iniciar
en gener de 2003 i va culminar amb la decla-
ració del Fons Pitiús de Cooperació com
entitat d'utilitat pública pel Ministeri de
l'Interior en abril de 2004, apareixent publicat
en el BOE 115 de 12 de maig. Aquest fet ha
donat un impuls molt important a la tasca
que ve desenvolupant el fons des de la seva
creació l'any 1999 i suposa un reconeixe-
ment a la seva trajectòria i un recolzament a
la gestió realitzada.

Aquesta declaració equipara el Fons al
règim de les fundacions i això implica l'ob-
tenció d'incentius fiscals tant per al fons com
per aquelles empreses que hi facin aporta-
cions econòmiques o de béns.

ASSEMBLEES 

El dia 3 d'abril es varen fer dos assem-
blees: una d'extraordinària amb l'objectiu de
fer els canvis necessaris en els estatuts per
a l'adaptació a la nova Llei d'Associacions de
22 de març de 2002; l'altra va ser
l'Assemblea Ordinària anual. En ella es va
aprovar la memòria general i econòmica de
l'any anterior així com el pressupost i les
línies d'actuació per 2004. També es varen
renovar els càrrecs de la secretaria, tresore-
ria i una de les vocalies que varen quedar de
la següent manera:

SECRETARIA: Sra. Joana Tur - STEI-
Ensenyants Solidaris
TRESORERIA: Sra. Raquel Ríos - Dignidad
VOCALIA 3:  Sra. Maria Marí - Mans Unides

FINANÇAMENT DE PROJECTES
DE COOPERACIÓ PER AL DESEN-
VOLUPAMENT

La convocatòria de projectes va roman-
dre oberta durant tot el mes de març per a
totes les entitats que treballen en cooperació
i tenen seu a Eivissa i Formentera i també
per a entitats de països del Sud.

En total es varen presentar 35 projectes
de cooperació dels quals se'n varen acceptar
21 (16 d'organitzacions no governamentals
d'Eivissa i Formentera per valor de
470.785€ i 5 d'organitzacions de països del
Sud amb un total de 119.488€).

EMERGÈNCIES

Durant aquest any el fons ha participat en
tres projectes d'emergència:

· Terratrèmol a Al-huceimas (Marroc)

El 24 de febrer un terratrèmol de 6,1
graus en l'escala de Richter sacsejà
la població d'Al-Huceimas, a la zona
del Rif, provocant més de 500 morts
i nombrosos ferits. Després d'estu-
diar quina seria la manera més útil de
participar en aquesta emergència el
fons va decidir participar en l'acció
que el fons mallorquí de cooperació i
solidaritat havia iniciat amb el "Grup
Rif" (grup d'associacions que treba-
llen en la solidaritat en aquesta zona
de Marroc). En un primer moment es
varen desplaçar dues persones de
les Illes Balears fins a la zona per

MEMÒRIA GENERAL

1. L'Assemblea

aprova el pressupost,

la memòria i

les línies de treball

1

2

2. El Grup Rif és un

conjunt d'associa-

cions que treballen en

solidaritat

al Marroc



avaluar quin material era necessari i on calia
comprar-lo. Es varen comprar estris de
cuina, de neteja, llums de gas, plàstics per a
les cobertes i estores per a les tendes per un
total de 60.000€ dels quals el fons en va
aportar 12.000. Finalment es varen compro-
var els criteris de repartiment per avaluar si
eren els correctes.

· Dotació de medicines a la població
palestina dels Territoris Ocupats i camps
de refugiats.

Des del començament de la nova Intifada,
l'any 2000, Palestina viu en una constant
situació de violència que està fent incremen-
tar greument els nivells de pobresa i que
també està provocant un deteriorament de la
situació sanitària.

L'organització palestina Health Work
Commitees a través de l'ong Paz con
Dignidad va presentar aquest projecte d'e-
mergència per poder atendre un total de 300
persones, principalment dones, infants i
majors sense recursos econòmics i sense
possibilitat d'accés a serveis bàsics, que
pateixen malalties cròniques o d'alt risc
(hipertensió, anèmies, reumatismes, diabe-
tis,...) amb tractaments de cost elevat. La dis-
tribució dels medicaments es va fer a les clí-
niques de què disposa l'organització situades
a Gaza i Cisjordània de difícil accés i molt
afectades pel bloqueig de l'exèrcit israelià. 

L'aportació del fons al projecte va ser de
27.554,70 €

· Atenció humanitària i d'emergència a
les zones costaneres d'Andra Pradesh i
Tamil Nadu afectades pel terratrèmol sub-
marí

El 26 de desembre un terratrèmol subma-
rí (tsunami) de 9 graus en l'escala Richter va
devastar la costa de cinc estats i va inundar
diverses illes entre elles Sri Lanka i les
Maldivas. 

Índia va ser un dels estats més afectats
amb un balanç de víctimes que puja a 6.500
morts i milers de desapareguts i desplaçats.
Les zones més afectades varen ser els
estats de Tamil Nadu i Andra Pradesh, a la
costa sudest de l'Índia. La Rural
Development Trust, contrapart de la
Fundació Vicenç Ferrer treballa des de fa

més de 30 anys a la zona, per tant té un
coneixement profund del context, que unit a
la seva experiència en situacions similars va
permetre l'actuació immediata enviant en
menys de 24 hores els primers dos vehicles
amb ajut humanitari. A la vegada  un equip
format per doctors, enginyers, treballadors i
treballadores socials, conductors i personal
de suport varen partir amb l'objectiu d'avaluar
la situació i cobrir les necessitats bàsiques de
la població.

El projecte presentat era doncs per cobrir
les necessitats més bàsiques d'una població
de 4000 persones: distribució de menjar,
mantes, recipients per emmagatzemar l'ai-
gua, roba i donar atenció mèdica. El projecte
també incloïa la distribució de barques i xar-
xes a 1500 famílies pescadores.

El fons va participar en aquest projecte
amb una aportació de 40.000€.

SEGUIMENT DE PROJECTES
SOBRE EL TERRENY

Durant aquest any s'ha fet el seguiment
de projectes a dos països: Índia i Tibet.

A Índia la majoria dels projectes es fan a
través de la Fundació Vicenç Ferrer i la seva
contrapart, Rural Development Trust. En els
darrers quatre anys s'han finançat 8 projec-
tes per un valor de 191.971€ a l'àrea
d'Anantapur (Estat d'Andra Pradesh).
Aquests són:

- Pr. 2001120: Dotació de microcrèdits a
63 associacions de dones

- Pr. 2001121: Reconstrucció de 25
cases a Gujarat

- Pr. 2001119: Construcció de l'escola de
Yerragunta

- Pr. 200217: Construcció d'una colònia
de 20 cases a Thupalli

- Pr. 200218: Construcció d'una colònia
de 20 cases a Pedakantivaripalli

- Pr. 2003452: Construcció de cases a
l'àrea de Kambadur

- Pr. 2004659: Construcció de 20 habitat-
ges a Brahmanapalli

- Pr. 2004657: Escolarització de 4.322
infants i enfortiment de la participació
ciutadana.
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La Rural Development Trust treballa
només amb la casta dels sutras i dins d'ella
amb els grups més baixos que són els dalits
o intocables i les tribus. El desenvolupament
que es busca és integral a través del treball
en sis àrees: habitatge, educació, discapaci-
tats, ecologia, salut (local i hospitalària) i
dona. 

La RDT és potser el model de cooperació
que hauria de seguir qualsevol organització:
té un coneixement profund del país on es tre-
balla, un equip format i implicat en el desen-
volupament del seu poble, una participació
activa i democràtica dels beneficiaris (amb
un paper fonamental de les dones i les per-
sones discapacitades), un concepte de des-
envolupament que arriba a tots els sectors
de manera progressiva i consolidada i que
busca la sostenibilitat per acabar amb la
dependència exterior.

També es va visitar un projecte finançat
l'any 2000 de les Carmelitas Misioneras,
Promoció integral de la dona rural. El projec-
te està situat a Eluru (Estat d'Andra Pradesh)
i promociona econòmicament una associació
de 30 dones que tenen una empresa d'esta-
bilitzadors de corrent elèctric.

Els projectes a Tibet es fan a través de
l'organització Comunidad Humana i les
seves contraparts a Tibet, Education Bureau
i  Women Federation. Es varen visitar els 11
projectes finançats des de l'any 2000, per un
total de 319.632 €.

Aquests són:

- Pr. 20006: Reparació de la llar Jatson
Chumig per a boixos del carrer

- Pr. 200015: Reparació i ampliació de la
llar Dode per a boixos orfes

- Pr. 200057: Recolzament d'escoles
rurals

- Pr. 2001139: Ajut a boixos i escoles
nòmades

- Pr. 2001226: Escolarització i allotja-
ment escolar per boixos de poblacions
nòmades

- Pr. 2001227: Projecte de desenvolupa-
ment rural

- Pr. 200239: Construcció de l'escola de
Namka

- Pr. 2003461: Desenvolupament de dos
orfenats de Tibet (Jatson Chumig i
Dode)

- Pr. 2003462: Aigua potable, irrigació i
desenvolupament per a tres poblacions
de Tibet

- Pr. 2003597: Rehabilitació de l'escola
de Gewah

- Pr. 2004684: Reparacions i equips per
14 escoles internats

Comunidad Humana porta 7 anys treba-
llant al Tibet i progressivament està consoli-
dant una feina de millora de les condicions
en què viuen i aprenen els infants tibetans,
facilitant la sostenibilitat dels projectes i ini-
ciant un procés en el qual els tibetans vagin
agafant més responsabilitat en el seu propi
desenvolupament.

3

4

3. Escola de Liu

4. Canal de reg a

Dhilong
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SENSIBILITZACIÓ

CAMPANYA CAP A UNA
CULTURA DE PAU

Aquesta campanya es va iniciar durant la
tardor de l'any 2003 i es va prolongar fins el
mes de maig de 2004 amb activitats diver-
ses:

- CICLE DE CONFERÈNCIES

- Cap a una cultura de pau.
Arguments per a un itinerari

21/01 Formentera i  22/01 a Eivissa

Aquesta conferència va ser donada
per Alfons Banda, president de la
Fundació per la Pau i professor universi-
tari i d'educació secundària. El conferen-
ciant va donar quatre arguments per fona-
mentar la idea de què una cultura de pau
pot arribar a existir: el futur pot ser millor i
diferent del present, els processos histò-
rics poden ser molt llargs, on hi ha perso-
nes hi ha conflictes però allò que cal és

aprendre a solucionar-los de manera
noviolenta, l'opinió pública és l'instrument
més important per provocar canvis.

- Del desarmament al desenvolupa-
ment. 19/03/04

Arcadi Oliveres, doctor en Ciències
Econòmiques i expert en economia mundial,
va mostrar els vincles que fan que subdesen-
volupament i armamentisme vagin íntima-
ment lligats. Va explicar que la pobresa no és
fruit d'una manca de recursos, sinó d'una
mala distribució d'aquests. De fet, els esfor-
ços dels Estats no van dirigits a afavorir la jus-
tícia i la igualtat, sinó a potenciar la guerra.
Això es produeix perquè els conflictes són
provocats per interessos econòmics, polítics i
perquè existeix una enorme maquinària de
preparació de les guerres, que mou enormes
quantitats de sous i que està interessada en
no perdre el seu poder. Per fer-hi front
Oliveres va plantejar la necessitat que s'im-
posi el binomi desarmament- desenvolupa-
ment. Per aconseguir-ho proposà diverses
vies: no admetre mai la guerra com a solució,
aturar aquells conflictes que ja han començat,
educar per a la pau en tots els àmbits, poten-
ciar els moviments per la pau i tenir un fort
compromís personal amb la cultura de pau.

- Viure en pau. Iniciació a la conflicto-
logia. 25/03/04 a Eivissa i 26/03/04 a
Formentera

Eduard Vinyamata, doctor en Ciències
Socials i conflictòleg va definir la conflictologia
com la disciplina que estudia qualsevol conei-
xement de qualsevol moment històric que ens
ajudi a entendre el conflicte: els seus orígens,
les tècniques i sistemes d'intervenció en el

5 6

5. Dones beneficià-

ries transportant el

material per a la

fabricació de blocs

de tova.

6. Els microcrèdits

rebuts per les dones

d'aquest shangam

els han permès com-

prar cabres per ini-

ciar petites activitats

econòmiques.

7. Alfons Banda va

destacar que és pos-

sible caminar cap a

una cultura de pau

7
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conflicte des de la noviolència. L'objectiu per
Vinyamata no ha de ser estar sempre d'a-
cord, sinó saber conviure en el desacord.

- CICLE DE CINEMA

Entre el mes de gener i febrer es varen
projectar 5 pel·lícules que tractaren  el tema
de la guerra i la violència des de diferents
punts de vista però que tenien en comú la
voluntat de desmitificar la idea que afirma
que la violència és inevitable i que en moltes
ocasions esdevé l'única via per a resoldre un
conflicte. Els títols varen ser:

- En tierra de nadie / Danis Tanovic / 2001

- Haz lo que debas / Spike Lee / 1989

- Senderos de gloria / Stanley Kubrik / 1957

- El lápiz del carpintero / Antón Reixa/ 2002

- Titanic Town / Roger Michell / 1998

- CONCURS ESCOLAR

El concurs tenia com objectiu que els
infants i joves de les Pitiüses reflexionassin
al voltant de conceptes com la pau, la reso-
lució de conflictes i, en definitiva, al voltant
de tot allò que cadascun de naltros pot apor-
tar a la construcció de la cultura de pau.

Es varen presentar un total de 4 murals, 3
del C.P. L'Urgell i 1 del C.P. Can Misses. En
la modalitat per a alumnes de secundària es
va presentar un únic treball en format vídeo
del I.E.S. Xarc.

Finalment donat que la participació va ser
petita es va decidir premiar l'esforç dels/de
les alumnes i del professorat dels tres cen-
tres i dotar als de primària amb un taló de
100 € cadascun i als de secundària amb un
de 150.

- REPRESENTACIÓ TEATRAL

L'Increat Teatre va ser el responsable del
muntatge de dues de les millors peces de
dos autors clàssics del teatre de l'absurd:
Fernando Arrabal i Eugène Ionesco. Del pri-
mer es va representar PIC-NIC, una peça
curta en la qual allò que és quotidià (un dinar
al camp) apareix en una guerra. De Ionesco,
Deliri a duo, en la què la guerra irromp en
una situació quotidiana (una discussió de
parella).

Durant el mes d'abril i maig es varen fer
representacions a Eivissa, Sant Antoni i
Formentera per als instituts al matí i per a
públic en general a la nit.

FESTA DEL FONS

Aquest any la festa del fons es va cele-
brar el 23 d'octubre a Sant Rafel amb el lema
Globalitzem la solidaritat. L'objectiu cada any
és donar a conèixer el fons i les ongs que en
són sòcies d'una manera lúdica  i amena.
Per això es varen instal·lar les taules de les
ongs amb informació sobre la feina que des-
envolupen i es varen poder visitar dues
exposicions: una de fotografies dels projec-
tes aprovats durant la convocatòria de l'any
anterior i que reflecteix l'àrea més important
del treball fet des del fons; l'altra, l'exposició
titulada Una altra globalització és possible, el
tema de la qual és el protagonista de la cam-
panya de sensibilització que el fons ha iniciat
aquest any.

Relacionat amb el tema de la globalitza-
ció hi va haver menjars de diferents parts del

8
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8. Un dels treballs

escolars presentats

al concurs

9. En clau d'humor,

l'obra PIC-NIC mostra

l'absurd de la guerra



món confeccionats amb productes de comerç
just (alternativa al sistema comercial actual) i
es varen poder provar begudes d'aquest tipus
de comerç com la Mecca Cola, la cervesa de
quinoa, el Guaranito, el Mojito, etc. 

Durant la tarda es varen fer diferents
tallers dirigits als més petits que pretenien
divertir-los i familiaritzar-los amb altres parts
del món a través de tallers de contacontes,
balls,  trencaclosques, bombolles de sabó,
maquillatge, etc.

Tot això va estar animat amb la música
que varen oferir de manera desinteressada
Marcial, Claudio i el Candombe dels uru-
guaians.

CAMPANYA UNA GLOBALITZACIÓ
MÉS JUSTA L'ÚNIC
CAMÍ POSSIBLE

Aquesta campanya sorgeix de la necessi-
tat de reflexionar al voltant del model de glo-
balització actual, de les estructures econòmi-
ques i comercials que el sustenten i dels pro-
funds desequilibris i  injustícies que genera.
Però lluny de quedar-se en la part negativa
també pretén proporcionar les eines per tal
que puguem contribuir en la construcció
d'una nova globalització, donar a conèixer
les alternatives que existeixen i posar de
manifest que cadascun de nosaltres pot jugar
un paper molt important en la transformació
de la globalització actual en una altra que
potenciï els drets, la solidaritat i la justícia.

Aquest és el tema de la campanya que es
va iniciar en octubre d'aquest any i que s'a-
llargarà fins el mes de maig de l'any que ve.
Els objectius són els següents:

- Explicar què és i què implica la globalit-
zació

- Analitzar el funcionament de l'actual
model globalitzador, les seves característi-
ques, les institucions que la dirigeixen, etc. i,
molt especialment,  les conseqüències de
caire social, ecològic i econòmic que provoca

- Mostrar quines alternatives possibles hi
ha per minvar els desequilibris que genera
aquest model i transformar-lo en un altre més
just i solidari

- Posar de manifest que cadascun de
nosaltres té la possibilitat de  jugar un paper
molt important en aquesta transformació.

Per tal de començar a treballar aquests
objectius durant la tardor es varen realitzar
les activitats següents:

- EXPOSICIÓ: Una altra globalitza-
ció és possible

Realitzada per OIKOS, consta de 22 pla-
fons que analitzen el tema de la globalització
d'una forma didàctica i positiva. Es va expo-
sar als municipis de Formentera, Sant Antoni
i Eivissa.

CICLE DE CONFERÈNCIES

- Què és la globalització i qui la gover-
na? 27/10/04

Aquesta xerrada va estar impartida per
Juan Souto, catedràtic de sociologia i mem-
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11. Portada del díp-

tic de presentació

de la campanya.



bre de l'equip de documentació de Mans
Unides. En la seva intervenció va destacar
que la globalització en ella mateixa no és
bona ni dolenta sinó que és la manera de
gestionar-la la que provoca grans desequili-
bris entre els països del nord i els del sud.
L'arrel del problema per Souto és que no
existeix una autoritat mundial capaç de pro-
porcionar unes normes justes i equilibrades
que governin aquesta globalització.
Considera que la globalització hauria de
fonamentar-se en el respecte als drets eco-
nòmics, polítics, jurídics, socials i culturals i
ha de promoure la justícia i la llibertat.

- Veneçuela: globalització neoliberal i
desenvolupament democràtic 04/11/04

José Luis Bolívar i Omaira Valbuena,
membres de l'EFIP, organització veneçolana
no governamental, mostraren un exemple
concret del funcionament de l'actual model
de globalització a través de l'anàlisi de la
situació econòmica i social a Veneçuela.
Malgrat tenir una visió positiva dels canvis
que s'estan desenvolupant actualment al seu
país els dos varen destacar que una figura
carismàtica com la d’Hugo Chávez, no és
suficient per assegurar el futur d'un país.
Segons Bolívar i Valbuena és necessari que
existeixin també moviments socials cohesio-
nats, amb  força i autonomia per treballar per
al desenvolupament del país.

EDUCACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT

Des de la creació del Fons els socis han
coincidit en la necessitat de desenvolupar
aquesta àrea com una forma de sensibilitzar
els més petits i els joves. És per això que en

els darrers anys s'ha iniciat una
feina de prospecció per veure de
quina manera es podia donar
suport a les escoles en aquelles
temàtiques que treballa el fons:
cooperació per al desenvolupa-
ment, drets humans, educació per
la pau, etc.

En aquest sentit i amb el finan-
çament de la Conselleria
d'Educació del Govern de les Illes
Balears, s'han ofert als  centres
de primària i secundària diversos
tallers i exposicions per reforçar la

sensibilització dels escolars i dels professors
i professores en aquests temes. 

Les exposicions ofertes durant el curs
2003-2004 han set les següents: 

- Exposició fotogràfica dels projectes

finalitzats l'any anterior (primària i secundà-
ria)

- La Mediterrània cruïlla de pobles

(secundària)

- Històries de dones contades per dones

(secundària)

En total 13 centres han sol·licitat les
exposicions (6 de primària, 5 de secundària
i 2 de primària i secundària).

En quant als tallers se n'han ofert dos
als centres de primària:

- El nostre món: la Mediterrània

- Els desequilibris Nord- Sud

S'han realitzat 48 tallers a nou centres
educatius de primària, 25 d'ells sobre els
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desequilibris nord-sud i 23 sobre la
Mediterrània.

Per al nou curs 2004-2005 s'ha tornat a
repetir l'oferta de tallers i exposicions però
ampliada. S'ha afegit un taller més a primà-
ria: El valor dels drets humans. Mentre que a
secundària s'ha ofert  per primera vegada
una taller sobre la globalització que va acom-
panyat de l'exposició "Una altra globalització
és possible". 

Com l'any passat, s'han ofert diverses
exposicions acompanyades d'una guia
didàctica per als professors.

FORMACIÓ

El fons ofereix ajuts de formació amb l'ob-
jectiu de facilitar l'accés de persones que tre-
ballen en ongs a cursos de postgrau, semi-
naris, jornades, etc. que impliquin una des-
pesa de matrícula i/o es realitzin fora de l'illa. 

Aquest any s'han donat quatre ajuts d'a-
quest tipus: tres per cobrir la matrícula d'un
curs de la Universitat d'estiu i un altre per
cobrir el desplaçament a unes jornades
sobre Centramèrica. 

CONFEDERACIÓ DE FONS DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

Els fons que constitueixen la
Confederació de fons han mantingut la línia
de creixement que els ha caracteritzat en els
darrers anys. Actualment són més de 798 les
institucions públiques associades als 9 fons
que constitueixen la Confederació. D'altra
banda s'ha constatat un notable increment de
l'interès envers els fons de cooperació com a
espais de coordinació i enfortiment d'un
model propi de cooperació, tant per part

d'institucions supramunicipals i locals de
l'Estat Espanyol (Canàries, Cantàbria,
Castella i Lleó) com d'altres països euro-
peus, com ara Itàlia o Portugal.

El Fons Pitiús ha participat en
l'Assemblea General que es va celebrar a
Bilbao el 17 de maig i en les tres reunions de
coordinació dels gerents respectius dels
fons. 

En el mes de juliol se signà el conveni de
col·laboració entre l'AECI i la Confederació
de Fons en el marc del Programa Azahar,
possibilitant així la participació dels fons en
actuacions de desenvolupament sostenible,
protecció del medi ambient i conservació dels
recursos naturals al Mediterrani. 

S'ha participat a les reunions del Ple de la
Comissió Interterritorial  i de la Comissió
Permanent i s'ha donat suport a la Xarxa de
Municipis Europeus per la Pau al Pròxim
Orient.

Durant aquest any el projecte d'incidència
a la Unió Europea s'ha anat consolidant,
assolint un paper d'interlocució en temes de
cooperació per al desenvolupament davant
les institucions europees així com davant
d'altres xarxes de  municipis cooperants
europeus.

En el primer trimestre de l'any va entrar en
funcionament l'Observatori de la Cooperació
Descentralitzada, que constitueix un espai
virtual ubicat a la pàgina web de la confede-
ració de fons. El seu objectiu és oferir un ser-
vei de consultes especialitzades sobre la
cooperació descentralitzada en tres àmbits
fonamentals i mitjançant tres bases de
dades: sobre la cooperació que duen a terme
els ens locals, sobre la legislació autonòmi-
ca, estatal i europea i sobre publicacions.

Data de Creació Nombre de Socis Recursos 2004*

FONS CATALÀ 1986 283 4.850.000 €
EUSKAL FONDOA 1988 81 1.755.640 €
FONS VALENCIÀ 1992 97 579.764 €
FONS MALLORQUÍ 1993 58 2.215.794 €
FONS MENORQUÍ 1993 34 817.325 €
FONDO GALEGO 1997 67 449.008 €
FONS PITIÚS 1999 16 796.592 €
FONDO ANDALUZ 2000 45 832.000 €
FONDO EXTREMEÑO 2002 117 91.840 €
TOTAL 798 12.387.963 €

* Les dades corresponen als ingressos executats
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CONVENIS

- CONSELLERIA DE PRESIDÈNCIA I
ESPORTS DEL GOVERN DE LES ILLES
BALEARS - FONS PITIÚS DE
COOPERACIÓ

Aquest conveni té una vigència de quatre
anys i a través d'ell la Conselleria de
Presidència i Esports subvencionarà diferents
programes del fons pitiús: cooperació amb
ongs, cooperació directa, sensibilització ciuta-
dana, emergències i despeses de gestió.
Aquesta subvenció serà de 375.000 € per
cadascun dels quatre anys  que té el conveni.

-FUNDACIÓ SA NOSTRA - FONS
PITIÚS DE COOPERACIÓ

S'ha firmat un conveni amb la Fundació

Sa Nostra, Caixa de Balears pel qual aques-
ta caixa aporta 6.500 € al projecte
"Construcció de dos aules de primària com a
estratègia per a millorar l'educació" ubicat a
Perú. El fons per la seva banda es compro-
met a fer el seguiment de l'execució del pro-
jecte i informar a Sa Nostra d'aquesta evolu-
ció.

SOCIS 

Enguany s'ha donat de baixa la Fundació
Manava Seva Kendra i ha entrat com a sòcia
de ple dret l'organització Ayne España
Trinitarias.

La Fundació Deixalles ha entrat com a
sòcia col·laboradora.

PROJECTES CONVOCATÒRIA ONG 2004
nº TÍTOL ENTITAT CONTRAPART PAÍS IMPORT APORTACIÓ ASSIGNACIÓ

TOTAL FONS
2004656 Construcció d'habitatges STEI-i - Govern de les

a Tecpán Ensenyants Solidaris Conavigua Guatemala 85.000,00 € 54.300 € Illes Balears
2004659 Mesures contra l'èxode

rural i la integració social.
20 habitatges per a famílies Fundació Rural

marginades del Districte Vicenç Development Govern de les
d'Anantapur Ferrer Trust Índia 28.887 € 22.872 € lles Balears

2004657 Escolarització de 4.322
infants del Districte Fundació Rural

d'Anantapur i enfortiment Vicenç Development Govern de les
de la participació ciutadana Ferrer Trust Índia 33.509 € 25.307 € Illes Balears

2004664 Govern de les
Rèplica d'experiències Instituto para Illes Balears / 
validades pel conveni Paz con una Alternativa Ajuntament

FDCC - IAA Dignidad Agraria Perú 252.439,50 € 40.000 € d'Eivissa 
2004667 Dotació de latrines al

sector de població més Creu Roja Cruz Roja Ajuntament
desafavorida de Colón Espanyola Nicaragüense Nicaragua 29.173,86 € 6.432,43 € d'Eivissa

2004673 Programa d'educació Consell Insular 
infantil i primària d'Eivissa i 

a Sicuama Dignidad Dignidade Moçambic 73.203,51 € 22.326,56 € Formentera
2004680 Recolzament a l'educació

a la comunitat de Ajuntament de 
Marcaçao - Luabo Dignidad Dignidade Moçambic 32.992,77 € 19.908,03 € Formentera

2004686 Recolzament a les
famílies refugiades

saharianes (enllumenat Consell Insular 
d'energia solar a la Wilaya Associació d'Amics Mitja Lluna d'Eivissa i 

de Dajla) del Poble Saharaui Roja Saharaui Algèria 58.680,00 € 40.336 € Formentera
2004684 Reparacions i equips

per a catorze escoles Comunidad Federació de Govern de les 
internats Humana Dones Tibet 60.700 € 48.500 € Illes Balears

2004676 Centre educatiu per Cáritas
a infants discapacitats Diocesana Ajuntament

psíquics, CENDIS Caritas de Tànger Marroc 43.277 € 25.577 € d'Eivissa
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PROJECTES DE COOPERACIÓ DIRECTA 2004

PROJECTES APROVATS 2004

nº TÍTOL CONTRAPART PAÍS IMPORT APORTACIÓ ASSIGNACIÓ
TOTAL FONS

2004645 Promoció social i econòmica Govern de les Illes Balears
de les dones i les joves GASCODE Burkina Faso 33.116,52 € 16.968,00 € Ajunt. de Formentera

2004635 Tractament d'aigües grises
de famílies camperoles d'Asuchío,

mitjançant la implementació de Govern de les
250 rentadors i biofiltres CORDES El Salvador 56.655,23 € 27.056,00 € Illes Balears

2004624 Segona fase del programa de Fundación Ajuntament d'Eivissa
nutrició infantil a Posoltega Popol Na Nicaragua 36.851 € 29.480,80 € Govern de les Illes Balears

2004685 Govern de les Illes Balears / 
Programa de desenvolupament Ajuntament de Sant Antoni
del turisme sostenible. Fase II Tecuilcan Nicaragua 51.398,99 € 6.754,00 € de Portmany

2004654 Autoconstrucció d'habitatges
per a famílies camperoles i Consell Insular d'Eivissa  

complementació al treball associatiu i Formentera
al municipi de Totogalpa INPRHU Nicaragua 75.361,89 € 39.230,89 € Govern de les Illes Balears

119.489,69 €

Beneficiaris Aportació Fons Projectes
Població en

general 303.227,32 € 10
Infants/Joves 212.250,39 € 7
Dona 34.798 € 2
Pagesos 40.000 € 1

Regió-Continent Aportació Fons Projectes
Sudamèrica 167.397 € 5
Centramèrica 201.084,12 € 8
Àfrica 125.115,59 € 5
Àsia 96.679 € 3

Sector Aportació Fons Projectes
Infraestructura 111.070,43 € 4
Formació/Educació 199.737,59 € 8
Sanitari 46.830 € 2
Desenvolupament

econòmic 86.754 € 3
Nutrició infantil 29.480,80 € 1
Habitatge 116.402,89 € 3

2004677 Nahual 2004,
d'educació per a la dona, Obispado de la

salut sexual i reproductiva Verapaz - Consell Insular
per a joves i adolescents Diócesis de d'Eivissa i

de l'àrea rural Caritas Verapaz Guatemala 37.471,65 € 17.830,00 € Formentera
2004675 Construcció del sistema

d'aigua potable a
l'assentament humà de Ayne Espanya Ayne Perú Ajuntament

Los Jardines Trinitàries Trinitarias Perú 46.456 € 37.246 € d'Eivissa
2004665 Implementació i posada

en funcionament del centre Ajuntament de 
de formació i desenvolupament Ayne Espanya Ayne Perú Sant Antoni de 

comunitari a Los Jardines Trinitàries Trinitarias Perú 26.443 € 21.151 € Portmany
2004670 Centre educatiu Consell Insular 

comunitari al municipi Ibiza Frailes Carmelitas d'Eivissa i 
de Panajachel Misionera Descalzos Guatemala 95.000 € 20.000 € Formentera

2004671 Casa de promotors Agustinas Agustinas
per a la "Asociación Santa Hermanas Hermanas Govern de les

María Magdalena" del Amparo del Amparo Perú 37.290,08 € 29.000 € Illes Balears
2004682 Intensificació de la

producció de préssec i Fundación Consell Insular 
poma als municipis de Acción d'Eivissa i 

Betanzos i Caiza D Mans Unides Cultural Loyola Bolívia 261.626,45 € 40.000,00 € Formentera
470.786 €
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APORTACIÓ PER CONTINENTS

APORTACIÓ PER SECTORS APORTACIÓ PER BENEFICIARIS

DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DISTRIBUCIÓ PER BENEFICIARIS
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CENTRAMÈRICA

RESUM:

Aquest projecte és la segona fase del pro-
grama de nutrició infantil iniciat l'any passat
en el municipi de Posoltega. Pretén oferir
atenció a infants menors de 5 anys que per-
tanyen a 11 comunitats del municipi i que
pateixen desnutrició. A partir del recolzament
a la Clínica Virgen del Rocío, els infants
beneficiaris rebran llet en pols cada dos
mesos, se'ls faran anàlisis de laboratori, se'ls
alimentarà amb soja i assistiran a consultes
mèdiques per tal de combatre el seu estat de
desnutrició. D'altra banda, es realitzaran
capacitacions i xerrades per a les mares dels
infants beneficiaris del programa.

OBJECTIUS:

- Continuar amb el recolzament humà,
material, financer i tècnic de la Clínica
Virgen del Rocío, per mitjà de cooperació

externa amb nens de Posoltega, que
pateixen desnutrició

- Contribuir a la reducció de l'índex de mor-
talitat infantil

ACTIVITATS:

- Selecció dels beneficiaris del projecte

- Atenció en dos consultes pediàtriques als
beneficiaris

- Provisió de llet en pols als pacients del
programa, mitjançant una quota mensual
de 900 grams per pacient

- Realització de controls de pes, alçada i
altres per cada infant atès

- Control del bon ús de la llet per part dels
beneficiaris

- Realització de xerrades per a les mares
dels infants que pateixen desnutrició.

NICARAGUA

PROJECTE: 2004624 - Segona fase del programa de nutrició infantil a 
Posoltega

ZONA: departament de Chinandega

CONTRAPART: Popol Na

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 400 boixos i boixes 

IMPORT TOTAL: 36.851 € APORTACIÓ FONS: 29.480'80 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa / Govern de les Illes Balears

Es fan anàlisis de sang cada 3 mesos

als infants tractats de desnutrició
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PROJECTES APROVATS 2004

RESUM:

Aquest programa pretén enfortir el gremi
de PIMES turístiques de Nicaragua a través
de la creació o enfortiment d'institucions de
servei, que s'articulen amb les organitza-
cions públiques i privades de Nicaragua, i
permeten l'accés de les PIMES a la millora
dels recursos humans i petits finançaments
per a la millora de les infraestructures de ser-
veis. Aquest projecte també busca el foment
de l'associacionisme per a enfrontar  proble-
mes comuns i establir col·laboracions entre
PIMES i la certificació constant de la qualitat
dels serveis.

OBJECTIUS:

- Desenvolupar una institucionalitat de ser-
veis dirigits a les PIMES del sector turis-
me de Nicaragua, per promoure l'articula-
ció eficient de l'oferta i la demanda turísti-

ca sota criteris de sostenibilitat ambiental

- Fomentar la creació d'una Xarxa
d'Establiments Turístics sostenibles

- Millorar les capacitats de petites empre-
ses turístiques en l'oferta de serveis

- Enfortir la creació d'una Empresa
Certificadora que controla, supervisa i
certifica l'acompliment dels criteris de
sostenibilitat en les PIMES beneficiàries
del programa, de manera coordinada
amb institucions públiques i privades
reguladores del sector 

- Promoure la implicació de la població
local i els governs municipals en la identi-
ficació i explotació sostenible de llocs
d'interès històric, natural i cultural

ACTIVITATS:

- Equipament mínim de l'oficina per a oferir
l'assistència tècnica i la capacitació per a
les PIMES

- Contractació del personal tècnic

- Capacitació de les PIMES

- Finançament d'un mínim de 4 empreses
turístiques: accions legals; inversions prè-
vies; capital de feina

- Creació de la Xarxa d'Establiments
Turístics Sostenibles: accions legals; reu-
nions i tallers d'organització; promoció i
divulgació de la Xarxa, marca de qualitat

NICARAGUA

PROJECTE: 2004395 - Programa de desenvolupament del turisme sostenible. 
Fase II 

ZONA: departaments de Chinandega i León i Región Autónoma Atlántico Sur

CONTRAPART: Tecuilcan

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 24 PIMES i municipis de El Viejo,
Posoltega, Moyogalpa, Altagracia, San Juan del Sur i Corn Island

IMPORT TOTAL: 51.398'99 € APORTACIÓ FONS: 6.754 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears / Ajuntament de Sant Antoni Portmany

El projecte vol

assegurar la

qualitat del ser-

vei a través de

la formació de

joves.
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RESUM:

Aquest projecte pretén contribuir a la
millora de les condicions de vida de la pobla-
ció del municipi de Totogalpa a través de la
intervenció en dos àmbits:

a) Construcció d'habitatges per a 30
famílies que viuen en condicions d'extrema
pobresa a la comunitat de Quebrada Grande.
A la convocatòria de 2003, el Fons Pitiús va
finançar la construcció de 25 cases a aques-
ta mateixa comunitat i, a través d'aquest nou
projecte, es pretén continuar amb aquesta
iniciativa que és bàsica per evitar l'emigració
i fixar la població al camp.

b) Treball d'enfortiment del Comitè de
Desenvolupament Municipal que ha de
fomentar la participació ciutadana i coordinar
els diversos actors locals i institucionals del
municipi de Totogalpa.

OBJECTIUS:

- Millorar les condicions de vida de la pobla-
ció rural del municipi de Totogalpa 

- Millorar els assentaments humans per a
137 persones (30 famílies de la comunitat
de Quebrada Grande)

- Propiciar accions per a l'enfortiment del
treball associatiu, en el marc d'una estra-
tègia de desenvolupament local

ACTIVITATS:

- Realització d'una assemblea comunitària
on s'estableixin les pautes d'execució del
projecte

- Construcció de 30 nous habitatges

- Realització de les capacitacions en auto-
construcció d'habitatges

- Realització de les capacitacions en agri-
cultura orgànica

- Capacitació en salut ambiental

- Coordinació i supervisió de l'execució del
projecte

NICARAGUA

PROJECTE: 2004654 - Autoconstrucció d'habitatges per a famílies camperoles
i complementació del treball associatiu al municipi de 
Totogalpa

ZONA: departament de Madriz

CONTRAPART: INPRHU

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 30 famílies

IMPORT TOTAL: 75.361'89 € APORTACIÓ FONS: 39.230'89 €

ASSIGNACIÓ: Consell Insular d'Eivissa i Formentera / Govern de les Illes Balears

Les cases construïdes tenen un sistema

de recollida d’aigua



[22]

M
E

M
Ò

R
IA

 F
O

N
S 

PI
TI

Ú
S 

20
04

PROJECTES APROVATS 2004

RESUM:

Aquest projecte està emmarcat dins el
Pla Director per a Abastament i Sanejament
d'Aigua a zones rurals per al sud de La
Libertad, que pretén elaborar alternatives
viables per a la introducció d'aigua potable i
sanejament a aquestes comunitats.
Concretament, aquest projecte consisteix en
la introducció de 250 rentadors de mà,
cadascun d'ells connectat a un biofiltre. L'ús
d'aquests biofiltres permetrà la reutilització
de l'aigua que prové de les piques com a
aigua de reg per als horts familiars i per al
seu ús en altres tasques domèstiques.
Els/les  beneficiaris/àries rebran formació
per tal que puguin fer un bon ús d'aquestes
instal·lacions i assegurar-ne el seu correcte
manteniment.

OBJECTIUS:

- Millora de les condicions de vida de la
població rural a la serralada El Bálsamo

- Reduir la vulnerabilitat social i ambiental a
la comunitat Asuchío

ACTIVITATS:

- Construcció de 250 infraestructures de
reciclatge d'aigües domiciliàries

- Elaboració del motllo

- Teixit d'electromalla

- Col·locació de motllos

- Elaboració i aplicació de la mescla

- Col·locació de poliducte

- Excavació de trinxeres

- Instal·lació d'accessoris i cubetes 

- Col·locació de capes i filtres

- Formació de 250 famílies en l'ús de biofil-
tres i foses d'infiltració

- Capacitacions

EL SALVADOR

PROJECTE: 2004635 - Tractament d'aigües grises de famílies camperoles 
d'Asuchío, mitjançant la implementació de 250 rentadors
i biofiltres

ZONA: municipis de Zaragoza i Santa Tecla - departament de La Libertad

CONTRAPART: CORDES

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 1131 

IMPORT TOTAL: 56.655'23 € APORTACIÓ FONS: 27.056 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears 
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RESUM:

El projecte consisteix en la construcció de
29 habitatges per a famílies indígenes de les
comunitats de Xecoxol, Paquip i La Cumbre
del municipi de Tecpán. Les famílies benefi-
ciàries  d'aquest projecte viuen immerses en
la màxima pobresa, a conseqüència del fort
impacte que va tenir la guerra dels anys 80 a
Guatemala en aquesta zona. Els habitatges
projectats es construiran  amb materials
resistents (bloc, ferro i ciment i sostre de
làmina) i es distribuiran en dos espais: un
corredor a la part davantera i una sala  a la
part posterior. 

OBJECTIUS:

- Contribuir al desenvolupament d'infraes-
tructura de les famílies guatemalenques,
per tal de millorar la seva situació socioe-
conòmica

- Impulsar el desenvolupament social a les
comunitats de Xecoxol, Paquip i La
Cumbre de Tecpán

ACTIVITATS:

- Coordinacions i organització de feines
amb les comunitats beneficiàries

- Reunions amb la Junta Directiva
Permanent i equip de treball

- Visites de l'arquitecte i equip de treball a
les comunitats

- Cotització i compra de materials de cons-
trucció d'habitatges

- Trasllat de materials a llocs on es cons-
truiran els habitatges

- Construcció dels habitatges

- Supervisió i avaluació

GUATEMALA

PROJECTE: 2004656 - Construcció d'habitatges a Tecpán

ZONA: Chimaltenango

ONG: STEI-i 

CONTRAPART: Conavigua

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 29 famílies

IMPORT TOTAL: 85.000 € APORTACIÓ FONS: 54.300 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

Les beneficiàries de les cases són

dones indígenes sense recursos.
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RESUM:

Nahual 2004 representa la continuació
dels projectes portats a terme a aquesta
zona des de l'any 2001, amb finançament del
Fons Pitiús.  En aquesta ocasió, el projecte
pretén proporcionar educació en salut per a
les dones i educació sexual per als/a les
joves per disminuir les malalties i assegurar a
les diverses comunitats beneficiàries unes
majors possibilitats de desenvolupament. Per
aconseguir-ho, es treballarà en tres àmbits: 

a) Salut: salut reproductiva per a dones
embarassades, salut preventiva per a
dones de l'àrea rural, orientació i atenció
mèdica per a les famílies amb casos de
malalties especials

b) Educació/capacitació: educació sexual
per a joves i adolescents de l'àrea rural

c) Activitats econòmiques productives:
col·laboració amb el Proyecto
Poscosecha en la promoció i distribució
de sitges per a emmagatzemar el gra en
condicions saludables.

OBJECTIU:

- Millorar la salut de les dones i dels/de les
joves del municipi de San Jerónimo, per
mitjà de la formació i l'educació

ACTIVITATS:

- Visita a les comunitats beneficiàries per a
capacitar en temes de salut les dones,
dones embarassades i les famílies

- Realització de capacitacions en educació
sexual per als/a les joves de les comuni-
tats

- Recolzament i ajuda a les famílies amb
casos de malalties especials

- Realització de la Semana
Multidisciplinaria de Salud y Educación
amb la Universidad de San Carlos de
Guatemala

GUATEMALA

PROJECTE: 2004677- Nahual 2004, d'educació per a la dona, salut sexual i 
reproductiva per a joves i adolescents de l'àrea rural

ZONA: San Jerónino - Baja Verapaz 

ONG: Caritas Diocesana de Ibiza

CONTRAPART: Obispado de la Verapaz-Diócesis de Verapaz

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: aproximadament 6.000 dones i joves

IMPORT TOTAL: 37.471'65 € APORTACIÓ FONS: 17.830 €

ASSIGNACIÓ: Consell Insular d'Eivissa i Formentera

La responsable del projecte donant una

xerrada a les dones d’una de les comunitats
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RESUM:

A partir d'una iniciativa de diversos sectors
del municipi, especialment dels pares i
mares, a finals de l'any 2002 es va començar
a treballar en la creació Centre Educatiu
Comunitari del municipi de Panajachel. L'any
2003 s'iniciaren les activitats educatives i
amb aquest projecte es vol reforçar l'activitat
del centre per al curs 2004, amb la contracta-
ció i formació del personal docent necessari.   

OBJECTIUS:

- Oferir educació de qualitat i integral, pro-
ductiva, tecnològica, accessible, que
fomenti valors de llibertat, respecte,
democràcia i tolerància

- Millorar la qualitat de vida dels estudiants
i dels pares i mares de família a través del
desenvolupament de programes educa-
tius

- Potenciar les habilitats i experiències dels
pares i mares, joves i infants de manera
que puguin fer front a la pobresa per ells
mateixos

- Conservar els diversos models de vida i
tradicions de la comunitat

- Formar els beneficiaris en l'ús de les
noves tecnologies

ACTIVITATS:

- Signatura de contractes i gestió dels
locals per garantir el seu funcionament
l'any 2004

- Inici de les gestions de recaptació de fons
d'activitats gastronòmiques a la comunitat

- Contractació del personal docent neces-
sari

- Formació del personal docent

- Inici de les activitats docents

- Organització de Juntes Directives de
pares de família

GUATEMALA

PROJECTE: 2004670- Centre educatiu comunitari al municipi de Panajachel

ZONA: Sololá

ONG: Ibiza Misionera

CONTRAPART: Frailes Carmelitas Descalzos

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 181 infants i joves

IMPORT TOTAL: 95.000 € APORTACIÓ FONS: 20.000 €

ASSIGNACIÓ: Consell Insular d'Eivissa i Formentera
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RESUM:

El projecte consisteix en la construcció de
latrines per a 60 famílies de la comunitat de
Colón. Aquestes latrines seran prefabricades
per tal de reduir les despeses de transport de
materials i tendran un banc, una llosa i una
caseta. Seran de disseny per damunt del
terreny, ja que el nivell freàtic de les aigües a
aquesta zona, situada molt a prop del Llac de
Nicaragua,  és gairebé superficial. Per a
garantir un correcte ús d'aquestes
instal·lacions i també per minvar la incidència
de malalties, es desenvoluparan tallers d'o-
rientació sobre el maneig i construcció de les
latrines i també tallers complementaris d'edu-
cació comunitària en higiene i salut. 

OBJECTIUS:

- Enfortir les condicions higièniques i sani-
tàries de la comunitat de Colón

- Contribuir a canvis d'actituds higièniques i
sanitàries a les famílies de Colón

ACTIVITATS:

- Contractació del personal qualificat

- Compra de materials i transport a Colón

- Obres preliminars

- Excavacions especials

- Revestiment de la fossa i instal·lació de la
caseta

- Formació de facilitadors

- Reproducció de materials de recolzament
per a la formació

- Organització de les sessions d'educació
per a la salut

- Desenvolupament de tallers comunitaris

NICARAGUA

PROJECTE: 2004667 - Dotació de latrines al sector de població més
desfavorida de Colón

ZONA: municipi de Cárdenas - Departament de Rivas

ONG: Creu Roja Espanyola

CONTRAPART: Cruz Roja Nicaragüense

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 60 famílies

IMPORT TOTAL: 29.173'86 € APORTACIÓ FONS: 6.432'43 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

Els materials per a construir les latrines

han estat transportats pel riu
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RESUM:

Aquest projecte pretén reproduir a 12 dis-
trictes de 4 regions del Perú l'experiència de
Cuzco en democràcia participativa.

Per mitjà de capacitacions es treballarà
en diversos aspectes per tal d'enfortir: a) la
participació ciutadana, b) l'alimentació i c) els
ingressos de les famílies camperoles. 

a) Es constituiran Consells Comunals de
Veïns, es capacitaran les Federacions
Camperoles per tal que puguin millorar la
seva capacitat de fer propostes i es for-
maran en mètodes de planificació i parti-
cipació a 64 joves camperols i 36 univer-
sitaris.

b) S'instal·laran quatre Centres Comunals
de Seguretat Alimentària per a la millora
de l'alimentació dels infants de 0 a 10 i de
les dones embarassades i dels lactants. 

c) En aquests centres s'hi instal·laran un
hort a l'aire lliure, un hivernacle, un cria-
dor de carpes, un corral de "cuyes",
conills, un galliner, una establia per a
vaques, una parcel·la de pastures, una
cuina i un menjador.

OBJECTIUS:

- Millorar l'empoderament dels/de les cam-
perols/es peruans/es i de les seves orga-
nitzacions, per tal que siguin protagonis-

tes de la construcció d'una democràcia
sustentada en el poble organitzat, practi-
cant i defensor dels seus drets integrals i
del progrés de la petita producció campe-
rola, convertint-se en l'eix del desenvolu-
pament rural i la generació d'un mercat
intern.

- Millorar la participació ciutadana, alimen-
tació i ingressos de les famílies campero-
les de dotze districtes que pertanyen a
quatre regions de Perú i la capacitat de
proposta i la incidència de les seves
Federacions Camperoles.

ACTIVITATS:

- Capacitació:

- Passanties: 1 a cada regió

- Jornades de capacitació

- Jornada de capacitació per a joves

- Reflexió programàtica

- Difusió

- Elaboració de materials de capacitació

- Elaboració de materials de difusió

- Difusió de la proposta i del procés de
rèplica 

- Socialització de l'experiència

PERÚ

PROJECTE: 2004664 - Rèplica d'experiències validades pel conveni
FDCC - IAA

ZONA: regions de Huancavelica, Ayacucho, Apurimac i Arequipa

ONG: Paz con Dignidad

CONTRAPART: Instituto para una Alternativa Agraria

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 204 dones i 340 infants

IMPORT TOTAL: 252.439'50 € APORTACIÓ FONS: 40.000 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears / Ajuntament d'Eivissa

SUDAMÈRICA
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RESUM:

La comunitat de Los Jardines  es va for-
mar a partir de la reubicació de famílies
damnificades pels desastres naturals que
va provocar el fenomen de "El Niño" entre
els anys 1.998 i 1.999. Actualment, a aquest
assentament hi viuen 55 famílies amb les
mateixes condicions de precarietat que en
el primer moment (sense clavegueram, ni
estructura sanitària bàsica...). Amb aquest
projecte es pretén aconseguir que les famí-
lies de Los Jardines tenguin accés a un ser-
vei bàsic: l'aigua potable. La comunitat fins
ara ha obtingut l'aigua d'una sèquia que
transporta aigua de regadiu i que està total-
ment contaminada. Per solucionar això, es
vol construir un tanc elevat  i tota la xarxa de
distribució necessària  per a garantir l'abas-
tament d'aigua en condicions òptimes a tots
els habitatges. 

OBJECTIUS:

· Contribuir a elevar la qualitat de vida de
la població en situació de pobresa extrema
de la comunitat de Los Jardines

· Dotar d'un tanc elevat i xarxa de distri-
bució d'aigua potable domiciliària la comuni-
tat de Los Jardines

· Contribuir a la formació de la població
de Los Jardines, per tal que per mitjà de l'or-
ganització, sigui capaç de realitzar accions
comunes amb perspectives de desenvolupa-
ment 

ACTIVITATS:

- Organització en equips del treball comu-
nitari per a l'execució de les obres

- Licitació de les obres

- Construcció d'un tanc elevat

- Construcció de la xarxa de distribució

- Lliurament del sistema d'aigua potable

- Realització d'un mòdul de capacitació
sobre l'ús adequat de l'aigua potable.

PERÚ

PROJECTE: 2004675- Construcció del sistema d'aigua potable a l'assentament
humà Los Jardines

ZONA: Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad 

ONG: Ayne Espanya Trinitàries

CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 55 famílies 

IMPORT TOTAL: 46.456 € APORTACIÓ FONS: 37.246 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

A més del tanc elevat el projecte inclou la

xarxa de distribució d’aigua potable a la

comunitat
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RESUM:

La comunitat de Los Jardines  es va for-
mar a partir de la reubicació de famílies dam-
nificades pels desastres naturals que va pro-
vocar el fenomen de "El Niño" entre els anys
1.998 i 1.999. Actualment, a aquest assenta-
ment hi viuen 55 famílies amb les mateixes
condicions de precarietat que en el primer
moment (sense aigua potable, ni estructura
sanitària bàsica...). En la convocatòria de
2003 el Fons Pitiús va finançar la construcció
d'un centre comunitari que pogués oferir ser-
veis bàsics d'educació, alimentació i salut.
Amb aquest nou projecte es pretén condicio-
nar  i equipar els diferents espais del centre
de tal manera que compti amb una sala de
reunions, una farmaciola amb consultori
mèdic i farmàcia, un menjador, una cuina i
dues aules.

OBJECTIUS:

- Contribuir a elevar la qualitat de vida de la
població en situació de pobresa extrema
de la comunitat de Los Jardines

- Dotar el "Centre de formació i desenvolu-
pament comunal Los Jardines" de
mobles, estris de cuina, armaris per a
medicaments i equips bàsics per a la far-
maciola de la comunitat, per tal d'oferir
serveis d'educació, alimentació i salut en
òptimes condicions

- Aconseguir la posada en funcionament
del Centre per tal que a través de l'orga-
nització la comunitat sigui capaç de realit-
zar accions comunes en perspectives de
desenvolupament

ACTIVITATS:

- Reunions de coordinació i sensibilització
per determinar les funcions del Comitè
Local

- Condicionament dels diversos ambients
del centre amb els mobles i equips neces-
saris

- Funcionament del Programa no escolarit-
zat d'educació inicial (PRONOEI), amb
dos mestres atenent els infants

- Realització de 4 tallers de Capacitació als
responsables de l'Administració local, en
els següents temes:

- Pautes per a l'administració i bon ús del
local

- Organització de la comunitat

PERÚ

PROJECTE: 2004665- Implementació i posada en funcionament del centre de
formació i desenvolupament comunal a l'assentament 
humà Los Jardines

ZONA: Pueblo Nuevo - Chepén - La Libertad 

ONG: Ayne Espanya Trinitàries

CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 55 famílies 

IMPORT TOTAL: 26.443 € APORTACIÓ FONS: 21.151 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Abans de la construcció del centre hi havia

40 infants sense escolaritzar

en aquest assentament
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RESUM:

Des de fa 8 anys la Congregación
Agustinas Hermanas del Amparo treballa
en la formació de promotors de salut a la
zona de Magdalena. Aquests/es promo-
tors/es varen crear la "Asociación Santa
María Magdalena" ara fa 4 anys i és d'a-
questa mateixa organització d'on ha sorgit
la iniciativa per a aquest projecte. Per tal
que l'associació de promotors pugui conti-
nuar i ampliar la seva activitat, consideren
que és necessari comptar amb un espai
propi, per poder progressivament desvincu-
lar-se de l'ajut que reben. La Municipalitat
ha proporcionat a l'associació un terreny
per poder-hi edificar una casa de promo-
tors/es de salut. En aquest centre es
podran reforçar els coneixements dels pro-
motors antics i formar-ne de nous i, a més,
s'hi podrà oferir atenció mèdica i odontolò-
gica, crear-hi una farmàcia per a ús de la
comunitat i acollir-hi temporalment campe-
rols/es.

OBJECTIUS:

- Assolir la plena autonomia i augmentar
l'autoestima de la "Asociación de
Promotores Santa María Magdalena"

- Comptar amb un local propi que permeti
donar acollida als/a les camperols/es de
les comunitats rurals

- Convertir els antics promotors en capaci-
tadors de nous promotors

- Oferir medicines de baix cost que per-
metin un accés econòmic a la població
general

- Oferir assistència mèdica i odontològica a
la població general

- Oferir xerrades de prevenció i educació
sanitàries 

ACTIVITATS: 

- Construcció de la casa de promotors

- Captació de nous promotors

- Coordinació amb autoritats locals, perso-
nal sanitari del Ministeri, ONG i religioses

- Organització de cursos dirigits a antics
promotors: cursos de lideratge, presa de
decisions...

- Organitzacions de cursos dirigits a nous
promotors

- Visites a les comunitats rurals de forma
permanent, per potenciar la medicina pre-
ventiva i la salut comunitària

- Creació d'una farmàcia comunitària

- Atenció mèdica i odontològica

- Acolliment de camperols/es que provin-
guin de comunitats rurals allunyades

PERÚ

PROJECTE: 2004671- Casa de promotors per a la "Asociación
Santa María Magdalena"

ZONA: Magdalena, Cajamarca

ONG: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo

CONTRAPART: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: membres de l'associació

IMPORT TOTAL: 37.290'08 € APORTACIÓ FONS: 29.000 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears
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RESUM:

El departament de Potosí és dels més
pobres de Bolívia amb greus problemes en
matèria de salut, educació i baixa productivi-
tat dels seus conreus. Aquest projecte pretén
aprofitar les condicions climàtiques, d'aigua i
de fertilitat de les terres que fan possible, a
algunes zones, la introducció i/o intensifica-
ció de la producció dels arbres fruiters de
pinyol i llavors. El Fons Pitiús, en la convo-
catòria de 2003, ja va contribuir en el finan-
çament d'aquesta iniciativa que busca millo-
rar i enfortir les economies familiars dels/de
les camperols/es.

El projecte es localitza a 10 comunitats
camperoles  de Betanzos (4) i Caiza D (6).

OBJECTIUS:

- Millorar el nivell d'ingrés econòmic de les
famílies camperoles dels municipis de
Betanzos i Caiza D

- Intensificar la producció de préssec i
poma a Betanzos i Caiza D

- Millorar les condicions de comercialitza-
ció dels productors de pomes i préssecs
als Betanzos i Caiza D 

ACTIVITATS: 

- Augment del nivell de producció:

- Distribució de plançons

- Excavació dels clots per a la plantació

- Plantació

- Poda de plantació, de formació i de fructi-
ficació

- Preparació de sòls i fertilització

- Rec

- Control de plagues

- Collita i selecció

- Millora de la infraestructura de rec

- Avaluació de sistemes de microrec

- Disseny de les obres

- Construcció

- Capacitació en producció de fruiters

- Impuls de la comercialització

- Sondeig de mercat i comercialització

- Realització d'acords comercials

- Selecció, embalatge, transport i venda de
la fruita

- Assecat del préssec

- Formació d'associacions de fructicultors i
capacitació dels seus membres

BOLÍVIA

PROJECTE: 2004682- Intensificació de la producció de préssec i poma als 
municipis de Betanzos i Caiza D

ZONA: províncies de Cornelio Saavedra i Caiza D, departament de Potosí

ONG: Mans Unides

CONTRAPART: Fundación Acción Cultural Loyola

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 1.250

IMPORT TOTAL: 261.626'45 € APORTACIÓ FONS: 40.000 €

ASSIGNACIÓ: Consell Insular d'Eivissa i Formentera
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El projecte consisteix en organitzar ses-
sions de formació per a profit de les dones i
joves membres de grups i d'associacions
col·laboradores de GASCODE. Se situa al
departament de Ziniaré (a 6 comunitats on ja
treballava GASCODE i a cinc noves pobla-
cions on treballarà per primera vegada).
Aquestes dones i joves, un cop hagin rebut la
formació,  crearan grups comunitaris on
estendran els coneixements adquirits entre la
resta de les membres de les organitzacions.
Els temes de formació que es desenvolupa-
ran seran: enfocament de gènere i desenvo-
lupament, salut sexual i reproductiva, SIDA,
pràctiques tradicionals nefastes com el matri-
moni forçat o l'ablació, planificació familiar,
drets de les dones, promoció de l'educació
de les boixes, gestió d'activitats generadores
d'ingressos i gestió democràtica de les asso-
ciacions.

OBJECTIUS:

- Contribuir a la millora de les condicions de
vida i a la promoció dels drets de les
dones i les joves, per mitjà de la formació,
la sensibilització i les activitats generado-
res d'ingressos.

ACTIVITATS:

- Estudi de millora a les cinc noves pobla-
cions on treballarà GASCODE, que per-
metrà identificar i analitzar els problemes
lligats a la situació socioeconòmica de les
dones i nenes

- Creació de 100 grups comunitaris de for-
mació dins la zona d'intervenció de GAS-
CODE

- Realització de 12 trobades d'educació en
salut reproductiva, SIDA, etc...

- Formació de joves i dones de les vil·les en
gestió de les activitats generadores de
rendes

- Animació de grups de dones al centre de
formació totes les setmanes

- Formació de líders comunitaris i de res-
ponsables dels costums de les comunitats

- Organització de sessions d'activitats
recreatives i de cursos de suport per als
infants que necessiten un reforç dels seus
estudis.

BURKINA FASO 

PROJECTE: 2004645 - Promoció social i econòmica de les dones i les joves

ZONA: departament de Ziniaré

CONTRAPART: GASCODE

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 1500 dones i infants

IMPORT TOTAL: 33.116'52 € APORTACIÓ FONS: 16.968 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears / Ajuntament de Formentera

ÀFRICA

Algunes de les dones que assisteixen als cursos

de formació en gestió d'activitats econòmiques.
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RESUM:

L'Escola Comunitària Dignidade va ser
construïda a un terreny cedit per les autori-
tats municipals de Matola i està reconeguda
per les autoritats educatives del país com a
Escola Comunitària. Això implica que impar-
teix el programa oficial, que és supervisada
per les autoritats educatives del Ministeri
d'Educació de Moçambic i que pot sol·licitar
finançament d'aquest per una part dels sala-
ris dels/de les mestres i material educatiu.

El present projecte consisteix en mantenir
en funcionament l'escola i millorar la forma-
ció dels/de les mestres. L'Escola està forma-
da per 3 seccions: 

a) Educació Infantil: atén  a nens i nenes
de 4 i 5 anys que provenen de famílies amb
elevades carències. S'identifiquen els proble-
mes de desnutrició en etapes inicials del des-
envolupament i això permet evitar-ne conse-
qüències futures greus. Funciona en dos
torns: de 7.30 a 11.30 i de 12.00 a 16.00.
Els/les alumnes més necessitats reben una
menjada diària els dies lectius.

b) Secció d'Educació Primària: atén a
infants d'entre 6 i 16 anys, tots sense possibi-
litat d'accés a les escoles públiques, i que pro-
venen de famílies especialment necessitades.
Funciona també en dos torns, simultàniament
amb l'educació infantil. Els infants que ho
necessiten reben també una menjada diària.

c) Secció d'Alfabetització d'Adults: aquest
programa està gestionat íntegrament pel
Ministeri d'Educació de Moçambic que paga la
totalitat dels salaris dels professors. Dignidade
s'encarrega de la resta de despeses.

OBJECTIU:

- Millorar l'educació formal d'un sector de
població de la comunitat de Sicuama

ACTIVITATS:

- Posada en marxa de l'Escola Comunitària
Dignidade:

- Selecció i contractació del personal local

- Selecció i matriculació d'alumnes 

- Compra de material didàctic, mobiliari i
aliments

- Activitat docent

- Posada en marxa del Programa
d'Educació d'Adults:

- Contractació del director

- Selecció i matriculació d'alumnes

- Compra de material didàctic i mobiliari

- Activitat docent

- Formació de mestres

- Dos cursos de formació i compra de mate-
rial didàctic

MOÇAMBIC

PROJECTE: 2004673 - Programa d'Educació Infantil i Primària a Sicuama

ZONA: Matola - Maputo

ONG: Dignidad

CONTRAPART: Dignidade - Direcção Distrital de Educação de Matola - Direcção
Provincial da Mulher e Coordenação de Acção Social 

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 850

IMPORT TOTAL: 73.203'51 € APORTACIÓ FONS: 22.326'56 €

ASSIGNACIÓ: Consell Insular d'Eivissa i Formentera
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RESUM:

El bairro de Marcação es troba en una
zona gairebé inaccessible, sense vies de
comunicació. La població no disposa d'elec-
tricitat  ni aigua corrent i tampoc no té cap
centre de salut. Pel que fa a l'educació,
només hi ha una escola de primària, l'Escola
Ebenézer, que va ser construïda cap al 1994
per la comunitat amb l'ajut d'una organització
exterior. Aquesta escola atén  a uns 250
alumnes d'una població infantil de més de
2.000 boixos i boixes, però la manca d'espai,
d'il·luminació i de mobiliari fa que moltes de
les classes s'hagin d'impartir sota els arbres.
A més, l'escola està feta amb materials pre-
caris (canyes, fang, palla...) i necessita reno-
vació cada any. 

Aquest projecte vol ampliar l'oferta de pla-
ces escolars a Marcação amb la construcció
d'una nova escola feta amb materials per-
manents: ciment, ferro, adobs cuits i sostre
de xapa de zinc. La nova edificació tindria
tres aules i una secretaria - magatzem i
podria atendre, dividits en tres grups, un total
de 400 alumnes.

Paral·lelament, el projecte ofereix el
recolzament necessari a l'activitat docent a
l'Escola Ebénezer fins que la nova escola
estigui acabada. Aquestes despeses les
assumeix en la seva totalitat Dignidad. 

OBJECTIUS:

- Millorar l'educació a la comunitat de
Marcação

- Proporcionar accés a l'educació formal i
informal a un sector de la comunitat de
Marcação

ACTIVITATS:
- Construcció d'un pavelló de 160 m2, for-

mat per 3 aules i una secretaria-magat-
zem

- Confecció dels plànols

- Legalització del terreny a nom de la
comunitat

- Sol·licitud dels permisos de construcció

- Recerca d'obrers i mestre d'obres.
Signatura d'acords

- Compra i transport de materials de cons-
trucció i execució de l'obra

- Posada en funcionament de l'Escola
Ebenézer

- Selecció i contractació del personal local

- Selecció i matriculació d'alumnes 

- Compra de material didàctic i mobiliari

- Activitat docent

- Curs de formació per als professors de
l'Escola Ebenézer

- Cursos de formació en salut i higiene

- Contractació d'un tècnic sanitari

- Compra de material didàctic, mobiliari i
medicines

- Activitat docent (dos cursos de prevenció
de malària, lliurament de xarxes contra
mosquits i altres cursos)

MOÇAMBIC

PROJECTE: 2004680 - Recolzament a l'educació a la comunitat de
Marcação - Luabo

ZONA: Chinde - Zambezia

ONG: Dignidad

CONTRAPART: Dignidade - Direcção Distrital de Educação de Chinde - Grupo
Dinamizador do Bairro de Marcação

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 600

IMPORT TOTAL: 32.992'77 € APORTACIÓ FONS: 19.908'03 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Formentera
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RESUM:

Les famílies refugiades saharianes per a
obtenir llum fan servir làmpades de gas, que
esdevenen causa freqüent d'incendis als habi-
tatges. Per prevenir aquests accidents i millo-
rar la qualitat de vida de la població de la wila-
ya de Dajla, aquest projecte  proposa la com-
pra d'equips d'enllumenat solar, el seu trasllat
i la instal·lació a 500 "haimas". Entre altres
coses, això permetrà als beneficiaris l'accés a
la informació a través d'una ràdio, la disminu-
ció dels problemes visuals dels membres de
les famílies i la millora de les condicions per a
la realització de les tasques escolars.

OBJECTIUS:

- Dotar d'instal·lació d'enllumenat mitjan-
çant energia solar per a millorar les condi-
cions de vida de la població refugiada

- Millorar la qualitat de vida dels habitants
de Wilaya de Dajla

- Millorar la qualitat de l'enllumenat a la
wilaya

- Disminuir l'ús de làmpades de gas, per eli-
minar o reduir els accidents amb desgrà-
cies humanes i materials

ACTIVITATS:

- Compra del material per a l'enllumenat
solar

- Trasllat del material (Alacant-Oran; Oran-
Tindouf)

- Distribució i instal·lació per part del perso-
nal tècnic a cada habitatge

ALGÈRIA

PROJECTE: 2004686 - Recolzament a les famílies refugiades saharianes 
(enllumenat d'energia solar a la Wilaya de Dajla)

ZONA: Tindouf

ONG: Associació d'Amics del Poble Saharaui

CONTRAPART: Mitja Lluna Roja Sahariana

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 500 famílies

IMPORT TOTAL: 58.680 € APORTACIÓ FONS: 40.336 €

ASSIGNACIÓ: Consell Insular d'Eivissa i Formentera

El governador

de la Wilaya de

Dajla mostra la

làmpara amb la

placa solar.
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RESUM:

Des de l'any 1995 Caritas Diocesana de
Tànger està treballant en un projecte d'aten-
ció per als infants amb discapacitat psíquica
no profunda, inicialment amb un pla pilot
amb 7 infants i, actualment, a través del cen-
tre per a l'atenció dels infants amb discapa-
citat psíquica CENDIS que escolaritza fins a
un total de 60 infants. Aquest centre és l'únic
que escolaritza infants amb discapacitat a la
ciutat de Tànger. Amb aquest projecte es
pretén continuar aquesta tasca per mitjà de
a) l'escolarització en el centre de 60 infants
de 3 a 14 anys amb discapacitat, b) la crea-
ció d'una escola per als pares/mares d'in-
fants discapacitats de menys de 3 anys que
els permeti estimular de manera precoç els
seus infants, c) el seguiment fisioterapèutic i
ortopèdic dels infants amb problemes
motrius, i d) el control sanitari de tots els
infants escolaritzats.

OBJECTIUS:

- Millorar la situació socioeducativa dels
infants amb retards psíquics no profunds
a la ciutat de Tànger

- Donar atenció educativa a 90 infants amb
retard mental no profund

- Realitzar un programa de formació contí-
nua per al personal educatiu

- Desenvolupar un programa de formació
de les famílies dels infants beneficiaris
per mitjà d'una Escola de Pares

- Donar atenció sanitària global als infants

ACTIVITATS:

- Programació i realització del curs escolar
amb 60 infants escolaritzats

- Reunions periòdiques amb els pares dels
infants menors de 3 anys, que precisen
estimulació precoç

- Assistència del personal educatiu a semi-
naris i cursos específics

- Realització de sessions sobre temes d'e-
ducació especial dirigides als pares dels
infants escolaritzats

- Revisió mèdica dels infants amb proble-
mes motrius greus

- Control sanitari de tots els infants escola-
ritzats

MARROC 

PROJECTE: 2004676- Centre educatiu per a infants discapacitats 
psíquics, CENDIS

ZONA: Tànger

ONG: Caritas Diocesana de Ibiza

CONTRAPART: Caritas Diocesana de Tànger

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 90

IMPORT TOTAL: 43.277 € APORTACIÓ FONS: 25.577 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

El centre atén 60

infants amb dis-

capacitat psíqui-

ca i és l'únic que

hi ha a la ciutat

de Tanger.
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RESUM:

Aquest projecte pretén proporcionar una
llar a 20 famílies de casta baixa i sense
recursos econòmics  de la comunitat de
Brammhanapallli. Es pretén amb això reduir
les diferències socials, la marginació i les
seves conseqüències i l'èxode de les famílies
rurals cap a les zones marginals periurbanes
i industrials. Els habitatges tindran tres estan-
ces diferenciades: una porxada, una sala
d'estar i una cuina. Els/les beneficiaris/àries
participaran en el procés de construcció,
cosa que augmenta el seu compromís i res-
ponsabilitat amb el projecte i amb la conser-
vació futura de l'habitatge.

OBJECTIUS:

- Millorar les condicions de vida de la pobla-
ció marginada del Districte d'Anantapur

- Proporcionar a 20 famílies un habitatge
digne, saludable, econòmic i adaptat a les
condicions culturals i climàtiques
d'Anantapur

- Afavorir la permanència als nuclis de
població rural, reduint l'èxode rural i facili-
tant la realització de posteriors programes
socials.

- Promoure la participació ciutadana

ACTIVITATS:

- Treballs previstos:

- Reunions amb el Comitè de
Desenvolupament i distribució de tasques

- Identificació dels establiments per a l'ad-
quisició de materials

- Neteja del terreny

- Treballs de marcat dels nous habitatges

- Excavació de fonaments i construcció
dels fonaments

- Construcció de l'estructura fins al nivell de
la llinda

- Construcció de l'estructura des de les llin-
des fins al nivell del sostre

- Construcció del sostre

- Realització dels interiors:

- Recobriment del sòl amb lloses

- Construcció de prestatgeries a la cuina i a
la sala

- Instal·lació de portes i finestres

- Arrebossat i pintura

- Inauguració

ÍNDIA

PROJECTE: 2004659 - Mesures contra l'èxode rural i la integració social. 20 
habitatges per a famílies marginades del 
Districte d'Anantapur

ZONA: districte d'Anantapur, estat d'Andra Pradesh

ONG: Fundació Vicenç Ferrer

CONTRAPART: Rural Development Trust

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 100

IMPORT TOTAL: 28.887 € APORTACIÓ FONS: 22.872 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

ÀSIA
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RESUM:

Les castes més baixes de l'Índia no han
tingut tradicionalment accés a l'educació. Tot
i que la Constitució índia reconeix aquest
dret per a tots els ciutadans/es, avui dia no hi
ha  encara infraestructures suficients per a
garantir aquest dret a tots els infants. Aquest
projecte vol facilitar l'escolarització dels
infants de 127 comunitats a partir de la crea-
ció, a cadascuna d'elles, d'un Fons per a
l'Educació. Aquest Fons serà gestionat pels
Comitès de Desenvolupament de la
Comunitat i permetrà que sigui cada comuni-
tat la que gestioni les despeses relatives a
l'educació dels seus infants. El Comitè de
Desenvolupament de la Comunitat pagarà el
salari mensual als professors i, a més, per tal
d'augmentar la implicació de la comunitat en
l'educació dels seus fills/es, serà l'encarregat

de supervisar la tasca del professorat (això
permet garantir que els infants reben la millor
educació possible).

OBJECTIUS:

- Millorar les condicions de vida de la
població marginada del Districte
d'Anantapur

- Assegurar una educació de qualitat per
als infants de les àrees de Kothacheruu i
Mamillapalli

- Millorar la qualitat  de l'ensenyament

- Potenciar els processos de participació
ciutadana, autogestió i responsabilitat
amb la resta de la comunitat

ACTIVITATS:

- Creació dels Fons per a l'Educació a 127
comunitats

- Gestió dels Fons per a l'Educació des
dels Comitès de Desenvolupament de la
Comunitat

- Recaptació de la contribució que han d'a-
portar les comunitats beneficiàries per a
cobrir part del salari dels professors

- Pagament del salari dels professors

- Supervisió del treball que realitzen els
professors, per part de les comunitats
beneficiàries

- Tallers i jornades per a potenciar el rol
dels Comitès de Desenvolupament de la
Comunitat

ÍNDIA

PROJECTE: 2004657 - Escolarització de 4.322 infants del Districte d'Anantapur
i enfortiment de la participació ciutadana

ZONA: districte d'Anantapur, estat d'Andra Pradesh

ONG: Fundació Vicenç Ferrer

CONTRAPART: Rural Development Trust

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 4.322

IMPORT TOTAL: 33.509 € APORTACIÓ FONS: 25.307 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

L’escola és ges-

tionada per la

comunitat, que

també s’encarre-

ga de pagar els

mestres.



[39]

RESUM:

A les zones muntanyoses de Tibet exis-
teix un baix nivell d'escolarització. Els cen-
tres educatius tenen instal·lacions molt pre-
càries que donen com resultat un nivell
docent baix. Els dormitoris i les instal·lacions
sanitàries (aigua, latrines...) presenten greus
deficiències que provoquen problemes de
salut entre els infants. L'alimentació que
reben en els internats té fortes mancances,
cosa que incideix molt negativament en el
creixement i desenvolupament mental dels
infants.

Amb aquest projecte  es pretén millorar
les condicions de vida dels infants camperols
de Tatse i Tulong, afavorint la seva escolarit-
zació, millorant el seu nivell docent i incre-
mentant el seu nivell d'higiene i la seva dieta.
Està previst intervenir en  un total de catorze
escoles internats: dos a Tatse (Shull i
Tanguer), amb la reparació i equipament dels
centres, i els dotze restants a Tulong amb la
provisió de mobles i roba de llit.

OBJECTIUS:

- Ajudar al desenvolupament de la població
infantil camperola a Tibet

- Reparar i equipar catorze escoles inter-
nats de les comarques de Tatse i Tulong

ACTIVITATS:

- Reparació de les infraestructures dels
internats de Shull i Tanguer

- Construcció de mobiliari per a dormitoris,
menjador i aules als 16 internats

- Lliurament de matalassos i roba de llit als
setze internats

- Dotació d'equipament tècnic (autobús
escolar i hivernacles) per a les escoles de
Shull i Tanguer

- Cursos i campanyes d'higiene per a Shull
i Tanguer

XINA

PROJECTE: 2004684 - Reparacions i equips per a catorze escoles internats 

PAÍS: Tibet

ZONA: Tatse i Tulong - Lhasa

ONG: Comunidad Humana

CONTRAPART: Federació de Dones

NOMBRE DE BENEFICIARIS DIRECTES: 1.086

IMPORT TOTAL: 60.700 € APORTACIÓ FONS: 48.500 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

El projecte inclou tallers sobre higiene i

nutrició dirigits als infants.




