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Presentació
Aquest document és un resum de totes les actuacions portades a terme pel
Fons Pitiús de Cooperació al llarg de l'any 2006. Les activitats contingudes en
ell són el resultat de la mobilització de moltes entitats i persones, tant del Nord
com del Sud.
La feina realitzada als països del Sud, a través dels projectes de cooperació per al desenvolupament, ha anat en paral·lel amb la tasca de sensibilització que s'ha desenvolupat a les nostres illes. Aquesta sensibilització es considera imprescindible per informar de la realitat que estan vivint molts de països
del Sud, així com per denunciar la implicació i responsabilitat que tenim els països del Nord en la perpetuació de la pobresa i l'augment de les desigualtats.
D'altra banda, la societat pitiüsa està cada vegada més implicada en iniciatives de caràcter solidari, i les institucions que la representen han d'estar a l'alçada d'aquest compromís. En aquest sentit i, ara que està a punt de finalitzar
una legislatura, s'ha de remarcar que el Fons Pitiús de Cooperació s'ha mostrat com un instrument eficaç de consens i de coordinació de tots els que en
formen part: de les institucions públiques i de les entitats que treballen en cooperació per al desenvolupament des de les nostres illes.
Aquesta coordinació ha incrementat la qualitat de les accions de cooperació i assegura que la continuïtat dels projectes no dependrà de canvis sobtats.
Això s'ha fet mitjançant l'establiment d'uns criteris homogenis i unes bases úniques que han permès que les ONG puguin planificar millor la seva feina i organitzar-la d'acord amb la seva capacitat.

Vicent Serra Ferrer
President 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 cinc 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 2006 es va presentar a l'assemblea
ordinària de socis que va tenir lloc el 26 de març de 2007.

INGRESSOS
Detall
Institucions

TOTALS 2006
839.000,00

TOTALS 2005
784.000,00

436,00
13.285,00

396,00
12.500,00

775,00

760,00

115,00
118,95

12.193,11
117,20

Govern de les Illes Balears
375.000,00
Consell d'Eivissa i Formentera
230.000,00
Ajuntament d'Eivissa
172.000,00
Ajuntament de S. Antoni de Portmany 32.000,00
Ajuntament de Formentera
30.000,00

ONG
Convenis entitats
Sa Nostra

13.285,00

Socis Col·laboradors
GEN
PIMEEF
Deixalles

125,00
600,00
50,00

Donatius
Ingres.Financers
Interessos bancaris

118,95

Excedents project.
Aport. Extraord.
Activitats del Fons

1.140,00
1.678,8
427,00
Festa del Fons

Altres ingr. Gestió

1.353,83

44,04

855.083,78

814.916,75

(direcció General Tresor)
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Direcció General Tresor
Fons Mallorquí - Dona
Cobrament de fotocòpies
Diversos

TOTAL
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765,53
500,84
39,21
48,25

DESPESES
Detall
Projectes ONG 2006
Reintegrament d'ajuts
i assignacions
Emergències
Proj. Cooper. directa
Oficina Centreamèrica
Viatges de seguiment
Sou tècnica (meitat)
Sensibilització

*
Informació i difusió
Fons documental
Formació
Confederació Fons
Educació per al desenvolupament
Campanya Drets Humans
Campanya desenvolup. sostenible
Festa Fons 2006
Comerç just
* Sou Monitora campanyes

(35.226,00)
52.000,00
125.683,85
4.736,07
5.276,83
19.110,29
30.798,62

83.194,11
120.533,02
3.814,63
3.363,60
18.156,71
32.527,62

261,95
9.510,19

6.000,00
11.200,64

33.861,20

31.963,77

1705,08
592,97
807,45
306,14
246,58
660,99
3.028,02
1.094,17
962,60
15,00
91,19

Personal
* Sou
* Seguretat Social

Totals 2005
478.403,00

5.028,72
830,41
475,04
4.376,21
328,96
2.013,62
1.477,30
317.47
1.200,00
14.750,89

Pèrdues de crèdits
Despeses Administratives
Conservació local i neteja
Manteniment equipaments
Assessoria i gestoria
Prevenció riscos laborals
Assegurances del local
Correus i missatgeria
Serveis (tfn, aigua, electricitat...)
Viatges i dietes
Material d'oficina
Altres despeses d'administració
Despeses financeres

Totals 2006
495.878,00

25.827,97
8.033,23

Despeses Extraordinàries

2.416,34
Compromisos no complits 2004
Despeses no comptabilitz. 2004

Despeses amortitzacions
Amortitz. Immob. immaterial
Amortitz. Immob. material

TOTAL

3.377,90

3.455,26

745.268,90

792.612,36

442.02
2.935,88
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APORTACIÓ INSTITUCIONS
3,50 %

3,74 %

1,82 %

Ajuntament de Formentera

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Altres

20,12 %
Ajuntament d’Eivissa

43,89 %
Govern de les Illes Balears

26,92 %
Consell Insular d’Eivissa i Formentera

DISTRIBUCIÓ DESPESES
6,02 %
Gestió

3,94 %
Sensibilització

90,04 %
Activitats

DISTRIBUCIÓ DESPESES ACTIVITATS
4,14 %
7,40 %

Seguiment de Projectes

Emergències

70,57 %
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Projectes ONG

17,89 %
Proj. Cooperació Directa
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MEMÒRIA GENERAL
1. PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Beneficiàries del projecte
de construcció de cases
presentat per l'STEI.

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
Com cada any, la convocatòria de projectes va romandre 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 27 projectes
de cooperació dels quals se'n varen acceptar
21 (17 d'organitzacions no governamentals
d'Eivissa i Formentera per valor de
495.878€ i 4 d'organitzacions de països del
Sud amb un total de 125.684€).
Els projectes aprovats varen ser els
següents:

núm
26/06
25/06

44/06

45/06

48/06
65/06
57/06

58/06

59/06
60/06

61/06

67/06
68/06

TÍTOL
ENTITAT
Rehabilitació de famílies
Carmelitas Misioneras
desplaçades del seu lloc d'origen
Suport a l'alfabetització
STEI i la infraestructura econòmica
Ensenyants Solidaris
familiar de les dones maies
Construcció d'una colònia
Fundació Vicente Ferrer
de cases al poble de
Pemmanakuntapalli Thanda
Accés a l'atenció sanitària bàsica
Fundació Vicente Ferrer
mitjançant les Treballadores
Sanitàries Comunitàries
Suport a l'educació a la
Dignidad
comunitat de Sicuama
Suport a l'educació a la comunitat
Dignidad
de Mihecane
Centre de formació i
Ayne España Trinitarias
desenvolupament comunal a
l'assentament humà de Tuhuantinsuyo
Educació alternativa per a una
Ayne España Trinitarias
cultura de pau en perspectiva
de desenvolupament local
Alfabetització i
Paz con Dignidad
postalfabetització de dones
Dotació d'equipament i mobiliari
Paz con Dignidad
per a la realització de citologies
a la Clínica Beit Saour
Preparació comunitària per a
Creu Roja
desastres i enfortiment
de capacitats locals
Millora de la qualitat del sistema
Mans Unides
d'educació bilingüe intercultural
Centre educatiu inicial
Agustinas Hnas. del Amparo
San Agustín

PAÍS
Índia

APORTACIÓ FONS
43.000 €

ASSIGNACIÓ
Consell Insular

Guatemala

35.480 €

Ajuntament d'Eivissa

Índia

32.641 €

Ajuntament d’Eivissa

Índia

18.347 €

Ajuntament de Formentera

Moçambic

35.651 €

Consell Insular

Moçambic

13.183 €

Ajuntament d'Eivissa

Perú

36.989 €

Govern de les Illes Balears

Perú

15.000 €

Ajuntament de Sant Antoni

Guatemala

50.000 €

Consell Insular

Guatemala

27.190 €

Ajuntament d'Eivissa

Equador

18.557 €

Ajuntament de Formentera
/Ajuntament de Sant Antoni

Perú

45.000 €

Govern de les Illes Balears

Perú

17.128 €

Govern de les Illes Balears
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69/06

Construcció de 34 habitatges per a
famílies en alt risc
70/06
Millora de la qualitat de vida
a través, de la promoció de la dona
joventut i la infància
71/06
Millores educatives
i sanitàries per a Sangbury i Moilin
72/06
Suport a les Brigades
Mèdiques odontològiques
75/06*
Elaboració del Pla Mestre de
desenvolupament urbà de Posoltega
39/06*
Millora de les condicions
d'habitabilitat i contribució a l'enfortiment
de l'organització comunitària
46/06* Millora de la capacitat productiva
i generació d'ingressos a 10 comunitats
62/06*
Enfortiment de les capacitats
productives de les famílies
de San Jóse de Villanueva

Ibiza Misionera

Guatemala

30.000 €

Govern de les Illes Balears

Ibiza Misionera

Perú

28.712 €

Govern de les Illes Balears

Comunidad Humana

Xina

42.000 €

Govern de les Illes Balears

Apotecaris Solidaris

Hondures

7.000 €

Govern de les Illes Balears

Fundación Popol Na

Nicaragua

22.170 €

Ajuntament d'Eivissa

INPRHU

Nicaragua

51.943 €

Govern de les Illes Balears

INPRHU

Nicaragua

12.570 €

Fundació Sa Nostra

ACUA

El Salvador

39.000 €

Consell Insular/
Govern de les Illes Balears

* projectes de cooperació directa

2. SEGUIMENT DE PROJECTES SOBRE EL TERRENY
jectes, amb les accions d'aprovació dels projectes presentats i amb les accions d'administració i gestió dels mateixos; planificar el
desenvolupament de manera conjunta amb
les contraparts del Sud, establint accions
estratègiques i concretes; establir lligams de
solidaritat i cooperació entre entitats, col·lectius, governs locals, etc. de les Illes Balears i
de la zona de Centreamèrica.

Viatge de seguiment anual a un o més
dels països on el fons finança projectes.
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Reunió amb l'alcalde
de Posoltega per
conèixer la marxa de
la Formulació del Pla
de Desenvolupament
Municipal.
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El Fons Pitiús té dos maneres d'efectuar
el seguiment de projectes:
Oficina Centreamèrica, amb la presència física a la zona d'una tècnica que realitza el seguiment dels projectes dels tres
fons insulars (Fons Mallorquí, Fons Menorquí
i Fons Pitiús) amb diferents objectius: articular el procés de seguiment sobre el terreny
durant la fase d'execució i operació dels pro-

Enguany s'ha visitat Nicaragua i
Guatemala per ser dos dels països amb una
concentració més elevada de projectes aprovats. Així mateix, en novembre es varen celebrar eleccions generals a Nicaragua que
varen motivar que una delegació des de les
Illes Balears es desplacés a aquest país per
realitzar l'observació electoral.
Els projectes visitats varen ser els
següents:

Núm.
833/05
805/05
813/05
826/05
815/05
670/04
830/05
69/06
823/05
59/06
799/05

TÍTOL
ENTITAT
Forment de la gestió i millora
Mans Unides
de la salut a 15 comunitats rurals
Formulació del pla de desenvolupament
Fundació
municipal 2005-2015
Popol Na
Autoconstrucció d'habitatges
INPRHU
per a famílies camperoles
Formació professional
Tecuilcan
en turisme sostenible
Seguiment a l'enfortiment i consolidació
INCIDE
de la institucionalitat municipal
Centre educatiu comunitari
Ibiza Misionera
Construcció de 34 habitatges
per a beneficiaris en alt risc
Alfabetització i postalfabetització
de dones maies
Construcció d'habitatges dignes

PAÍS
APORTACIÓ FONS ESTAT DEL PROJECTE
Nicaragua
36.000 €
En procés
Nicaragua

29.792 €

Finalitzat

Nicaragua

43.953 €

Finalitzat

Nicaragua

19.167 €

En procés

Guatemala

27.620 €

En procés

Guatemala

40.000 €

Ibiza Misionera

Guatemala

30.000 €

Finalitzat
En procés
En procés

Paz con Dignidad

Guatemala

100.000 €

STEI

Guatemala

50.000 €

Finalitzat
En procés
Finalitzat

El vicepresident del
fons dirigint unes
paraules als damnificats de l'huracà Stan.

L'avaluació general del seguiment realitzat ha estat positiva, tot i que alguns dels
projectes eren de la convocatòria de 2006 i
estaven en una fase inicial. No obstant això,
es varen mantenir reunions amb els beneficiaris dels projectes i es va obtenir informació del seu nivell de participació i d'implicació en les diferents fases de desenvolupament del mateix.
La majoria dels projectes visitats són de
la convocatòria de 2005 i estan finalitzats,
de manera que s'ha pogut comprovar el

grau de compliment dels objectius marcats,
així com el nivell de sostenibilitat del projecte, la qual cosa resulta fonamental de cara a
finançaments futurs.
D'altra banda, en aquest viatge es va
poder conèixer una contrapart del fons, la
Asociación Tecuilcan, i dos contraparts de
les ONG Ibiza Misionera i Paz con Dignidad.
Aquest coneixement ha contribuït a fixar una
comunicació més fluïda i a entendre millor
les estratègies de treball i de relació amb els
beneficiaris que tenen aquestes contraparts.
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OBSERVACIÓ ELECTORAL

El fons va participar en l'observació
electoral de les
eleccions celebrades a Nicaragua en
novembre.

Durant el viatge de seguiment dels projectes, tres membres del Fons Pitiús de
Cooperació varen participar en la delegació
d'observadors que, des de la Confederació
de Fons de Solidaritat i Cooperació, es va
formar per assistir a les eleccions generals
del 5 de novembre. El Fons Pitiús va fer l'observació electoral al municipi de Totogalpa
(Departament de Madriz).
En la valoració feta de la jornada de votacions els observadors coincidiren a manifestar que les eleccions nacionals del dia 5 de
novembre varen ser transparents i correctes
i que, per tant, els resultats oficials es corresponien amb la voluntat dels votants que
aquell dia varen exercir el seu dret.

Es va destacar la gran consciència cívica
del poble nicaragüenc, reflectida en un alt
índex de participació i responsabilitat durant
tota la jornada, així com per l'acceptació
generalitzada dels resultats finals. Tot això
malgrat algunes dificultats puntuals detectades, com el retard en l'obertura d'alguns
col·legis electorals degut a l'escrupolositat
amb la qual els membres de les Juntes
Receptores de Vots varen fer la seva feina, la
complicació del procés de votació o les llargues cues que feren esperar durant hores
molta gent a ple sol.
Finalment, es va reconèixer el treball de
les delegacions d'observació nacionals i
internacionals que ajudaren a validar el procés i avalaren la transparència i les garanties
democràtiques de votació.

3. EMERGÈNCIES / AJUT HUMANITARI
Enguany s'han finançat dos projectes: un de reconstrucció i un altre d'emergència
PROJECTE: Construcció de 30 habitatges al poble de Talam Petai pel sisme submarí que va
afectar diversos països del sud-est asiàtic
PAÍS: Índia
ZONA: Tamil Nadu
ENTITAT: Fundació Vicenç Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS DIRECTES: 765 persones
SECTOR: Habitatge
IMPORT TOTAL: 97.000 €
APORTACIÓ FONS: 12.000 €
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PROJECTE: Manca d'aliments. Emergència als campaments de refugiats saharauis
PAÍS: Algèria
ZONA: Tindouf
ENTITAT: Associació d'Amics del Poble
CONTRAPART: Mitja Lluna Roja Sahrauí
Sahrauí de les Illes Balears
BENEFICIARIS DIRECTES: 125.000 persones SECTOR: Alimentació
IMPORT TOTAL: 50.000 €
APORTACIÓ FONS: 40.000 €
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4. SENSIBILITZACIÓ
CAMPANYA DRETS HUMANS :
FACEM-LOS REALITAT

A) Genocidi: hi té competència en tots els
casos

Aquesta campanya es va iniciar durant la
tardor de l'any 2005 amb activitats diverses.
El Fons va decidir dedicar una campanya als
Drets Humans amb l'objectiu de donar a
conèixer la importància de la Declaració
Universal dels Drets Humans però també per
posar de manifest les violacions dels drets
més elementals arreu del món. La intenció
va ser contribuir a capgirar aquesta situació
i unir-nos a l'esforç plantejat en els objectius
del Mil·lenni de Nacions Unides.

B) Crims de guerra: són aquells que es
cometen durant el desenvolupament d'un
conflicte armat. Hi té competència tant si
s'han comès en conflictes d'àmbit nacional com internacional.

-

CICLE DE CONFERÈNCIES

·

Mites i realitats de la Cort Penal
Internacional. (CPI).

María Isabel Lirola Delgado, doctora en
Dret per la Universidad de Santiago, va
impartir aquesta conferència el 27 de
gener. En aquesta xerrada va explicar els
orígens històrics, la creació, el funcionament i les mancances de la CPI. La idea
d'una cort penal internacional es va gestar després de la I Guerra Mundial, per
mirar de posar límits a la capacitat destructiva dels Estats però no va ser fins
l'any 1989, amb la caiguda de la URSS,
quan es revitalitzà l'antiga idea de crearla. Els tribunals per jutjar els crims comesos en els conflictes de Ruanda i de
Iugoslàvia serviren per avançar molt en
les qüestions tècniques necessàries per
al funcionament d'una futura cort penal
internacional. Finalment, l'any 1998 s'aprovà l'Estatut de Roma que estableix la
composició, el funcionament i les competències de la CPI i l'1 de juliol de 2002
començà a funcionar. Avui en dia, la C.P.I.
compta amb 100 estats membres i està
treballant en quatre casos, tots ells en el
continent africà (República Congo,
Uganda, República Centreafricana i
Sudan). Segons Lirola, la selecció d'aquests quatre casos d'entre totes les moltes situacions contràries als Drets
Humans que s'han produït des de 2002,
es deu a les limitacions en les competències que té la CPI, ja que només pot
acceptar tres tipus de casos:

C) Crims contra la humanitat: són aquells
que es cometen contra la població civil
fora del conflicte armat. Només hi té competència quan superen un determinat
nivell de gravetat i compleixen una sèrie
de condicionants.
Tot i aquestes limitacions, Lirola es va
mostrar esperançada respecte al futur i
va considerar la creació de la CPI com un
dels avenços més importants del Dret
Internacional. A més, el suport important
amb què compta i el consens bastant
general que existeix actualment per la
lluita contra la impunitat estan donant
cada dia més legitimitat a la tasca que
desenvolupa la CPI. El següent pas,
segons la conferenciant, ha de ser convèncer els Estats que un món més segur
s'ha de fonamentar necessàriament en el
respecte als Drets Humans i en la justícia.

·

La situació actual de la dona a
l'Afganistan.

Orzala Ashraf, presidenta de l'associació
HAWCA, va impartir a la seu del Club
Diario de Ibiza aquesta conferència el 5
d'abril. Orzala va començar la seva exposició fent un breu repàs històric des de la
independència d'Afganistan dels britànics
(1919) fins avui dia. Després d'una època
de pau i desenvolupament, a partir de
l'any 1973 es va iniciar una etapa d'inestabilitat en què es varen succeir l'ocupació soviètica durant 10 anys, una llarga
guerra civil i el règim fonamentalista dels
talibans. L'any 2001, l'acusació que
l'Afganistan havia col·laborat amb els
terroristes de l'11-S, va provocar l'atac
dels EUA contra aquest país.
No va ser fins després d'aquesta etapa
quan es va iniciar un procés polític, que
encara ara es troba en desenvolupament,
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que ha permès la recent celebració d'eleccions presidencials i parlamentàries i
l'aprovació d'una nova Constitució, que
segons Ashraf fa una clara passa endavant en quant al reconeixement dels drets
humans. Així, la Constitució estableix que
totes aquelles tradicions i costums que
violin els drets humans han de quedar
prohibits. Això, per exemple, atorga a les
dones la possibilitat d'escollir si volen o no
portar el burka. D'altra banda, també estableix que ha d'existir un percentatge
mínim de participació política de les
dones tant en el senat com en el govern.
Tot i el procés de millora que s'està produint, Orzala Ashraf reconeix que les
terribles conseqüències que varen deixar els anys de guerra (desplaçats,
mines, destrucció de les infraestructures
bàsiques, pèrdues humanes...) han
situat l'Afganistan davant una sèrie de
desafiaments que encara s'han d'afrontar: un nivell molt alt d'inseguretat, conreu massiu de droga, abusos contra els
Drets Humans, especialment els de les
dones, violacions de les convencions
internacionals, deficiències greus en
l'accés a l'atenció sanitària, l'aigua potable, l'educació, etc...

·

La deslocalització d'empreses i els
drets laborals.

La campanya sobre drets humans va finalitzar el 27 d'abril amb una taula rodona que
va tenir com a ponents Joana Maria Escartín, professora d'història econòmica de la
UIB, i Ramon Carreras, Secretari General
de Comissions Obreres de Menorca.
Escartín va explicar que no es pot parlar
de deslocalització sense parlar de tres
fenòmens: costos de producció i costos
salarials, globalització i drets humans.
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Sobre les causes per les quals les empreses es deslocalitzen en va apuntar tres: el
cost salarial és més baix, amb la qual
cosa els beneficis augmenten; la mà d'obra està "domesticada"; l'existència d'autoritats permissives i corruptes als països
on s'instal·len les empreses. Després va
llençar algunes preguntes que pretenien
ser una reflexió sobre aquest fenomen:
És acceptable/lícit que les empreses es
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deslocalitzin? Què passa quan s'utilitza
mà d'obra infantil? Hem d'acceptar-ho
amb hipocresia?
Es va referir al turisme sexual i el va catalogar com a forma de deslocalització d'una
activitat que xoca amb els drets humans.
Finalment, va defensar la creació d'una
institució supranacional que controli aquestes actuacions i tingui un codi d'actuació.
Ramon Carreras, per la seva banda, va
començar parlant dels acords marc que
signen les empreses per aplicar un codi a
l'hora de fabricar, distribuir o desenvolupar una activitat empresarial a països del
Sud. Qui aplica aquests codis són consultores contractades per l'empresa i, per
tant, són susceptibles de ser manipulades
en favor del que l'empresa sol·liciti.
Va fer un repàs de les empreses de
Menorca, un 80% de les quals són PIME.
- El primer sector el constitueix el del calçat, que s'està deslocalitzant per una
qüestió econòmica i salarial.
- El sector bijutier s'està començant a deslocalitzar ara. En aquest sector Menorca
destacava per la qualitat del producte
però actualment països com Índia han
pres la davantera per ser més barats i oferir molt bona qualitat. En aquest moment
gran part de la producció es fa a països
del Sud amb la supervisió de menorquins/es formats amb aquest objectiu.
- En quant al sector hoteler fins fa poc
només s'havien traslladat els excedents
guanyats a altres llocs però no s'havia
tancat cap hotel a les Illes Balears. Ara
es comencen a tancar per obrir-los a països del Sud.
Ramon Carreras va fer algunes aportacions que podrien tenir una repercussió
positiva en les deslocalitzacions: la
necessitat que Espanya augmenti la
inversió en investigació i en valoritzar la
Formació Professional, adaptant-la a la
realitat actual; l'existència en els països
del Sud d'un moviment sindical fort que
lluiti pels seus interessos; l’existència a
nivell mundial d'un marc jurídic de relacions laborals que es pugui aplicar.

-

CICLE DE CINEMA

Durant el mes de febrer es varen projectar 4 pel·lícules que tractaven el tema dels
drets humans des de diferents perspectives:
- Generación robada/Phillip Noyce / 2002
- In this world / Michael Winterbottom / 2002
- Steal this movie! / Robert Greenwald / 2000
- Moolaadé / Ousmane Sembene/ 2004

-

CICLE DE DOCUMENTALS

Durant el mes de març la Televisió
d'Eivissa i Formentera (TEF) va emetre quatre documentals relacionats amb diversos
aspectes dels Drets Humans:
- Maquiladoras / Germán Reyes
- Murs / TV3
- El viatge de Mazin / Félix Merino
- Ciudad de la espera / Multicenal i Elegant
Mob Film

- CONTACONTES
Òscar Ferrer, Neus Montero i les titelles
de Lola Guirao (Pif Paf Titella) varen visitar el
fons per realitzar diversos contacontes dedicats a la resolució pacífica dels conflictes,
l'educació per a la pau i l'educació ambiental
entre d'altres.

CAMPANYA CONTRA LA POBRESA,
FES-TE SOSTENIBLE

Óscar Ferrer va fer
un contacontes sobre
la cultura de pau.

Aquesta campanya, que començà a la
tardor i finalitzà en juny de 2007, es dedicà
a presentar el desenvolupament sostenible
com l'eina adequada per avançar cap a l'eradicació de la pobresa i cap a un creixement
econòmic i social respectuós amb l'entorn.
Els objectius varen ser els següents:
- Donar a conèixer les estretes relacions
que s'estableixen entre pobresa, medi
ambient i desenvolupament
- Explicar què s'entén per desenvolupament sostenible
- Analitzar els problemes ambientals des
de la perspectiva nord-sud i mostrar com
la degradació del medi és, alhora, causa i
conseqüència de la pobresa

Campanya contra la pobresa, fes-te sostenible - La campanya
tenia per objectiu mostrar les relacions existents entre pobresa medi ambient i desenvolupament.
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L'exposició de fotografies dels projectes
aprovats durant
l'any anterior es va
poder visitar durant
la festa del fons.

L'exposició Mira't el
món va estar cedida
pel Fons Mallorquí
de Solidaritat i
Cooperació.

- Posar de manifest que les conseqüències de la degradació ambiental afecten
la població dels països del sud més greument que la població del nord
- Analitzar a què fa referència el deute
ecològic

·

EXPOSICIÓ: "MIRA'T EL MÓN"

Aquesta exposició, cedida pel Fons
Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, va ser
l'encarregada d'iniciar els actes de la campanya. Aquesta mostra, que es va poder
veure entre els dies 9 i 20 d'octubre al vestíbul de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany, és una pinzellada de la realitat del
món en què vivim, dels desequilibris i desigualtats que hi trobam, de les causes que
els provoquen i de les conseqüències que
se'n deriven. Els continguts que presenta
s'agrupen de la següent manera:
- Per què Nord-Sud?
- Massa gent o pocs recursos
- Deute extern o deute etern
- El dret a la salut i a l'educació
MEMÒRIA FONS PITIÚS 2006

- El desenvolupament que volem

- FESTA DEL FONS
El dia 21 d'octubre va tenir lloc al Passeig
de Vara de Rey d'Eivissa la sisena edició de
la festa del Fons.
[14]

En aquesta ocasió, la festa es va dedicar
a la temàtica de la campanya anual de sensibilització i va rebre el mateix títol, és a dir,
"Contra la pobresa: fes-te sostenible". Les
taules informatives de les ONG sòcies del
Fons i l'exposició fotogràfica dels projectes
de 2005 que permet conèixer la tasca desenvolupada pel Fons Pitiús durant tot l'any,
varen estar acompanyades per la mostra
"MIRA'T EL MÓN", cedida pel Fons
Mallorquí de Cooperació.
El comerç just, com a alternativa sostenible i responsable, hi va tenir una presència
ben destacada. Es varen poder provar dolços i plats de diferents llocs del món
(momos de Tibet, papas a la huancaína de
Perú, gallopinto de Nicaragua, etc...) elaborats amb productes de comerç just. A més,
les persones assistents també varen poder
conèixer i tastar gran diversitat de begudes,
refrescos i infusions elaborats sota criteris
de comerç just.
Amb l'actuació de "Cachirulo y sus amigos" s'iniciaren les activitats infantils a primera hora de la tarda i continuaren després
amb tallers de pintura de murals (Creu Roja)
i de mandales (Fundació Vicenç Ferrer), pintura de cares (Ensenyants Solidaris) i reciclatge (Dignidad).
A les vuit i mitja de la tarda, es va llegir el
manifest de la campanya internacional
"Aixeca't contra la pobresa", aprofitant el fet
que la festa va coincidir amb la jornada
assenyalada per a les mobilitzacions al

carrer dins la setmana dedicada a la lluita
contra la pobresa i en favor del compromís
per a assolir els Objectius del Mil·lenni.
Com a final de festa el públic va poder
gaudir i ballar amb les actuacions musicals
de Sambacarai i de Marcial.

· CONFERÈNCIA: Medi ambient i
desenvolupament. El deute ecològic
Miquel Ortega i Mònica Vargas, membres
de l'Observatori del Deute en la
Globalització, varen ser els encarregats
d'impartir aquesta conferència a Eivissa
(23/11/06 - Club Diario de Ibiza) i a
Formentera (24/11/06 - Sala de Plens de
l'Ajuntament).
En la seva xerrada, varen explicar que el
medi ambient i el desenvolupament estan
íntimament relacionats de tal forma que
sense respectar el medi ambient no es
pot aconseguir el desenvolupament i, a la
inversa, sense desenvolupament no es
pot tenir cura del medi ambient. En
aquesta línia, definiren el deute ecològic
com aquell impacte negatiu social i
ambiental que es produeix fora de les
nostres fronteres i que està originat pel
nostre model econòmic. Pel que fa a l'estat espanyol, que compta actualment amb
més de 4.000 empreses transnacionals
instal·lades en altres països, té com a
principals importacions el petroli i el gas,
la mineria, els productes agrícoles i el
paper. Moltes d'aquestes empreses causen perjudicis en els territoris on s'han
instal·lat, en no respectar el medi
ambient, ni els drets dels treballadors/es,

ni els drets dels pobles indígenes. Mònica
Vargas va esmentar l'impacte de RepsolYPF a Bolívia, on actualment aquesta
empresa està implantada a 17 territoris
indígenes i a 7 àrees protegides.

Miquel Ortega i
Mónica Vargas
durant la conferència titulada
Medi ambient i
desenvolupament.
El deute ecològic.

Per acabar la conferència, varen fer referència a les diverses possibilitats que
estan al nostre abast per contribuir a capgirar aquesta situació: adquirir productes
de comerç just i locals, evitar el sobre-consum, participar activament en associacions, campanyes, plataformes... que
puguin fer pressió en l'esfera pública sobre
els organismes internacionals que regulen
el comerç i sobre les transnacionals.

CELEBRACIÓ DEL DIA EUROPEU DEL
COMERÇ JUST
En el mes de maig la Fundació Deixalles
va organitzar un torneig de futbol infantil
coincidint amb el dia europeu del comerç
just. En el torneig varen jugar 4 equips de
categoria pre-benjamí. El baló utilitzat va ser
un baló solidari i els jugadores lluïren samarretes de comerç just amb un motiu al·lusiu a
la campanya. El fons va aportar 1.200 € per
la celebració d'aquest dia.

El Passeig de Vara
de Rey durant la
festa del Fons.
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5. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

L'exposició "històries
de dones contades
per dones" a l'IES
Sa Blancadona.
Durant l'any escolar
el fons oferta quatre
tallers diferents a les
escoles de primària.

Des del Fons Pitiús es considera l'educació per al desenvolupament com un àrea de
treball prioritària, ja que és una eina fonamental per sensibilitzar sobre els desequilibris Nord- Sud i per fomentar actituds tals
com la solidaritat, la cooperació, el diàleg i el
respecte. Per aquest motiu, cada any es preparen un seguit d'activitats destinades a facilitar la comprensió de la relació que existeix
entre la nostra pròpia vida i la de persones
d'altres llocs del món. En aquest sentit s'han
ofert als centres de primària i secundària
diversos tallers i exposicions.

TALLERS
S'han realitzat tres tallers diferents:
- Desequilibris Nord-Sud
- La pau i la no-violència
- Els Drets Humans i els Drets dels Infants
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Un total de 17 centres de primària de tots
els municipis d'Eivissa han sol·licitat aquests
tallers i s'han realitzat en 123 grups-classe el
cicle inicial, mitjà i superior.

[16]

EXPOSICIONS
Les exposicions ofertes s'han pogut veure
i treballar amb una guia didàctica a 4 centres
de secundària, 3 de primària i secundària, 1
de primària i a la seu d'un club de majors.
Aquests són les que han estat disponibles durant aquest curs:
Exposició fotogràfica dels projectes finançats l'any anterior (primària i secundària).
La Mediterrània cruïlla de pobles (secundària).
Històries de dones contades per dones
(secundària).
Una altra globalització és possible
(secundària).

6. FORMACIÓ
CURS D'EDUCACIÓ EN VALORS A
TRAVÉS DEL CINEMA
Entre els dies 2 i 6 d'octubre es va realitzar aquest curs, organitzat pel Fons Pitiús,
en col·laboració amb el CEP (Centre de
Professorat d'Eivissa i Formentera) i Mans
Unides. El curs estava destinat al professorat de primària i secundària.
Impartit per Roberto Martínez, integrant
del Departament d'Educació de Mans Unides,
el curs estava pensat amb la finalitat de:
facilitar als docents el treball de l'educació en valors a les seves aules,

proporcionar-los estratègies audiovisuals per a aprofundir en l'educació en
valors i
donar a conèixer pel·lícules concretes per a treballar els valors dins l'aula.
En cadascuna de les sessions es va projectar una pel·lícula, de caire comercial i de
fàcil adquisició, i es varen treballar els seus
continguts educatius mitjançant dinàmiques
interactives. Aquestes són les quatre filmacions que es varen analitzar i treballar
durant les 20 h. del curs: Shreck, Quiero ser
como Beckham, Historia de una gaviota y el
gato que la enseñó a volar y En América.

7. DIFUSIÓ
WEB
Des del mes de juliol, el Fons Pitiús
compta amb una nova eina de difusió i d'informació sobre la tasca que realitza: una
pàgina web, la direcció de la qual és
www.fonspitius.org. Aquesta web pretén ser
un mitjà de comunicació ràpid, efectiu i senzill entre el Fons i totes aquelles persones
que s'hi vulguin apropar.
La pàgina compta amb 7 seccions diferenciades:
Fons
Pitiús,
Projectes,
Sensibilització, Fons documental, Difusió,
Confederació de Fons i Enllaços.
A més, l'agenda servirà per anunciar puntualment totes aquelles activitats (festes,
conferències,...) que realitzi el Fons Pitiús.
També s'hi col·locaran aquelles que organitzin altres entitats, que tenguin lloc a Eivissa
i Formentera i que estiguin relacionades
amb la solidaritat.

PLAFONS INFORMATIUS
Enguany s'han fet un total de 14 plafons
per posar a les seus del Govern de les Illes
Balears, el Consell Insular, l'Ajuntament
d'Eivissa, l'Ajuntament de Formentera i
l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.
Els plafons mostren els projectes que han
finançat aquestes institucions a través del
Fons Pitiús de Cooperació.

La web del fons constitueix una nova eina
de difusió de la tasca
del fons.
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8. FONS DOCUMENTAL
S'han adquirit un total de 59 llibres, 4 carpetes didàctiques i 8 pel·lícules i documentals per
a la biblioteca del fons. Molts dels llibres adquirits tenen a veure amb els temes de les campanyes tractades en 2006, és a dir, els drets humans i el desenvolupament sostenible.

9. CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
Els Fons que constitueixen la
Confederació de Fons de Cooperació i
Solidaritat han mantingut la línia de creixement que els ha caracteritzat en els darrers
anys. Actualment són més de 800 institucions públiques associades als 9 Fons que
formen part de la Confederació de Fons de
Cooperació i Solidaritat.
Durant l'any 2006 s'ha celebrat
l’Assemblea General de Socis a València
(6/04/2006) i el Consell Confederal a
Pontevedra (6/10/2006). Tanmateix es va
celebrar un Consell Confederal Extraordinari
a Madrid (17/11/2006) i quatre reunions de
coordinació tècnica amb la participació dels
gerents de cada Fons (21/02/2006,
27/09/2006, 16/11/2006 i el 18/12/2006).
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Des de la Confederació s'ha seguit amb
gran interès la constitució de la Fundación

Castellano Manchega de Cooperación, que
gestiona el "Fondo Castellano Manchego
de Cooperación". A dia d'avui, s'està en vies
d'una possible signatura d'acord de
col·laboració amb la Fundació, al no adaptar-se la primera al decàleg i als estatuts de
la Confederació.
El 30 de maig de 2006, es va celebrar una
jornada tècnica sobre Fons de Cooperació al
Desenvolupament a Saragossa, organitzada
per la Federació Aragonesa d'ONGD a la
qual varen assistir diferents membres de la
Confederació de fons.
En l'àrea internacional, la Confederació
de Fons va participar en una compareixença
sobre cooperació descentralitzada i el rol de
les autoritats locals en les polítiques de desenvolupament celebrada en el Parlament
Europeu el passat 3 d'octubre de 2006.

Data de Creació

Nombre de Socis

FONS CATALÀ

1986

289

6.238.638,55 €

EUSKAL FONDOA

1988

84

1.469.900,00 € *

FONS VALENCIÀ

1992

106

1.639.476,15 €

FONS MALLORQUÍ

1993

58

2.330.000 €

FONS MENORQUÍ

1993

25

1.072.783,40 €

FONDO GALEGO

1997

84

FONS PITIÚS

1999

17

857.705 €

FONDO ANDALUZ

2000

50

2.541.000 €

FONDO EXTREMEÑO

2002

119

185.476,63 € *

TOTAL
*Les dades corresponen als ingressos executats de 2006
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831

Recursos

517.330,34 € *

16.852.309,97 €

10. CONVENIS
FUNDACIÓ SA NOSTRA

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS

En el mes de novembre els tres fons de
les illes varen firmar un conveni amb la
Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears pel
qual la Fundació finança el projecte “Accés
als serveis de crèdit alternatiu a famílies amb
pocs recursos de comunitats rurals” dels
municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las
Sabanas al qual aporta la quantitat de
53.310 € (13.285 € a través del Fons Pitiús).

L'any passat es va firmar un conveni
amb la UIB pel qual el fons posa a disposició de la UIB el fons documental de què
disposa i facilita que l'alumnat de la UIB
pugui realitzar activitats de voluntariat i
pràctiques de diversos tipus en els projectes de cooperació propis. La UIB, per la
seva banda, posa a disposició del fons les
infraestructures de què disposa.

11. SOCIS
Enguany ha entrat al Fons com a soci de
ple dret la Fundació Vicente Ferrer. Aquesta
organització ha constituït un grup de persones voluntàries que treballaran des d'Eivissa
i Formentera per donar a conèixer la situació
en què viuen les persones descastades i més
pobres de l'Índia i els projectes, que des de la
Fundació, es posen en marxa per donar resposta en aquesta situació.
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PROJECTES 2006
APORTACIÓ PER CONTINENTS
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Població general
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CENTREAMÈRICA
NICARAGUA
PROJECTE: 39/2006-

Millora de les condicions d'habitabilitat i contribució
a l'enfortiment de l'organització comunitària al municipi de Totogalpa

ZONA: departament de Madriz
CONTRAPART: INPRHU
BENEFICIARIS DIRECTES: 30 famílies i 93 líders comunitaris
SECTOR: Habitatge

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 110.594'60 €

SOL·LICITAT FONS: 51.943 €

RESUM:
Amb aquest projecte es vol donar suport
a 30 famílies de les comunitats rurals de La
Pita i Valle Henoc Ortez que viuen en situació d'extrema pobresa. Aquestes famílies
rebran formació per a l'autoconstrucció dels
habitatges i se'ls proporcionarà el material
necessari per a la realització de l'obra.
Aquesta iniciativa és bàsica per evitar l'emigració dels camperols i camperoles cap a les
zones urbanes.
D'altra banda, també es vol contribuir a la
millora de l'organització comunitària del
municipi, tot fomentant la participació ciutadana i l'apropament als espais de presa de
les decisions relacionades amb els seus
drets i amb la seva vida quotidiana.

ACTIVITATS:
- Selecció dels/de les beneficiaris/àries
- Construcció dels habitatges
- Capacitació en autoconstrucció d'habitatges, agricultura orgànica i salut ambiental
- Diagnòstic del lideratge comunitari
- Realització de tres tallers en governabilitat i cultura política
- Realització de tres tallers sobre desenvolupament local i lideratge

OBJECTIUS:
- Millorar les condicions de vida de la
població rural del municipi de Totogalpa
- Millorar les condicions d'habitabilitat i contribuir a l'enfortiment de l'organització
comunitària a Totogalpa

Una de les cases construïda a través del projecte
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PROJECTES APROVATS 2006

NICARAGUA
PROJECTE: 46/2006-

Millora de la capacitat productiva i la generació
d'ingressos de 10 comunitats rurals del municipi
de Totogalpa

ZONA: departament de Madriz
CONTRAPART: INPRHU
BENEFICIARIS DIRECTES: 100 famílies
SECTOR: Desenvolupament econòmic

ASSIGNAT: Fundació Sa Nostra

IMPORT TOTAL: 22.261'60 €

SOL·LICITAT FONS: 12.570 €

RESUM:
La possibilitat de diversificació dels sistemes de producció agropecuària està fortament limitada per diversos factors: la inexistència de mercats en el municipi, les condicions agroecològiques, principalment l'ús i
maneig de l'aigua, l'enorme falta de recursos que permeti la inversió en mitjans que
possibilitin la diversificació i la falta de tecnologies noves. Per aquesta raó el projecte
pretén que 100 famílies enforteixin els sistemes productius, millorin les infraestructures productives, comercialitzin productes
agropecuaris tant a nivell familiar com entre
altres grups d'interès, la qual cosa contribuirà a una distribució més equitativa dels
beneficis, disminuint d'aquesta forma els
desavantatges del sector més vulnerable
d'exclusió, les dones.

OBJECTIU:
- Facilitar l'accés al crèdit a 100 famílies
d'escassos recursos del municipi de
Totogalpa

ACTIVITATS:
- Capacitació per a les juntes directives comunitàries en el maneig de fons retornables
- Realització de 2 tallers per a les juntes
directives sobre documentació de crèdit
- Gira d'intercanvi sobre el maneig de fons
retornables
- Elaboració de diagnòstics i plans d'inversió per família
- Aprovació de plans d'inversió
- Desemborsament de fons per a l'execució del pla
- Reunions amb les juntes directives per a
seleccionar beneficiaris
- Formalització de documents de crèdit
- Organització de microempreses
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- Realització de dos tallers sobre desenvolupament empresarial

Els microcrèdits permeten que 100 famílies enforteixin els sistemes
productius.
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EL SALVADOR

PROJECTE: 62/2006- Enfortiment de les capacitats productives de les famílies
del Municipi de San José de Villanueva
ZONA: La Libertad
CONTRAPART: ACUA
BENEFICIARIS DIRECTES: 278
SECTOR: Productiu - Agrícola

ASSIGNAT: Consell Insular/
Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 172.317 €

RESUM:
El Municipi de San José de Villanueva ha
sofert els efectes de l'huracà STAN que va
afectar a gran part dels cultius de grans
bàsics que són fonamentals en la dieta alimentària de les famílies que viuen a les
zones rurals. Es pretén reduir la vulnerabilitat social, econòmica i ambiental de les famílies i augmentar la seva capacitat per optimitzar els recursos i aconseguir un nivell alt
d'autosuficiència. Per fer-ho i amb la mà d'obra de la comunitat es farà una finca model
per sembrar espècies autòctones i es construiran obres de conservació del sòl i de l'aigua, s'establiran finques familiars i es realitzaran tallers de lideratge per enfortir les
capacitats de les estructures organitzatives.

SOL·LICITAT FONS: 39.000 €

ACTIVITATS:
- Establiment d'una finca model
- Coordinació amb les juntes directives
- Disseny de la parcel·la
- Preparació del terreny
- Sembra
- Seguiment
- Establiment de 22 finques familiars
- Realització de 10 tallers sobre lideratge
- Coordinació amb juntes directives
- Elaboració del guió
- Realització del taller
- Realització de 12 tallers sobre anàlisi de
la realitat nacional

OBJECTIUS:
- Fomentar la cultura agroecològica de
producció
- Impulsar l'agro-forestació amb espècies
criolles

El projecte inclou l'establiment de 22 finques
familiars i la sembra de diferents arbres.
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PROJECTES APROVATS 2006

NICARAGUA

PROJECTE: 75/2006-

Elaboració del Pla Mestre de Desenvolupament
Urbà de Posoltega

ZONA: Chinandega
ONG: Fundación Popol Na
BENEFICIARIS DIRECTES: 16.900 habitants
SECTOR: Municipalisme

ASSIGNAT: Ajuntament d'Eivissa

IMPORT TOTAL: 27.712,8 €

SOL·LICITAT FONS: 22.170 €

RESUM:
El Pla de Desenvolupament Urbà és una
guia de desenvolupament físic que descriu
com, per què, quan i on s'han de construir,
ubicar, reconstruir o reubicar els carrers,
poblats, serveis, infraestructura i equipament. Aquest document utilitzarà plans,
mapes així com totes les descripcions tècniques i legals per a promoure el creixement
ordenat de Posoltega. Es fonamentarà en el
Reglament i Ordenances Municipals. Els
components del Pla seran la Zonificació, el
disseny de la qual estableix les condicions
d'ús eficient del sòl, la seguretat i comoditat
pels seus habitants i l'Estructuració de facilitats, serveis i equipament comunal.

ACTIVITATS:
- Animació de la participació ciutadana i
capacitació cívica bàsica
- Diagnòstic de la situació actual de la participació ciutadana
- Desenvolupament mecanismes d'animació de participació ciutadana
- Desenvolupament de la capacitació cívica
bàsica a la ciutadania
- Reglamentació dels serveis municipals,
recol·lecció de desfets sòlids, mercat i
cementeri
- Identificació dels principals problemes
- Elaboració de propostes de reglamentació
- Elaboració del document final

OBJECTIUS:
- Elaborar el PMDU que permeti les autoritats comptar amb una proposta de model
d'ordenament físic del creixement de la
ciutat, amb els paràmetres de regulació i
control urbà i animar l'organització comunitària urbana

- Elaboració del PGDU
- Investigació de gabinet
- Elaboració del Diagnòstic-Pronòstic
- Elaboració de propostes i estratègies
urbanes
- Realització del document final
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- Formular perfils de projectes urbans prioritaris
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GUATEMALA

PROJECTE: 25/2006 -

Suport a l'alfabetització i infraestructura econòmica
familiar de dones maies

ZONA: municipis de Lanquín i Chahal/ Departament Alta Verapaz
ONGD: STEI-i-Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Conavigua
BENEFICIARIS DIRECTES: 30 dones
SECTOR: Formació/Educació

ASSIGNAT: Ajuntament d'Eivissa

IMPORT TOTAL: 50.503 €

SOL·LICITAT FONS: 35.480 €

RESUM:
Aquest projecte vol contribuir a la superació de l'analfabetisme, un problema
estructural a Guatemala, amb l'alfabetització d'un total de 30 dones maies. D'altra
banda, es treballarà també en la implementació d'iniciatives que permetin disminuir els
problemes derivats de l'extrema pobresa.
Així, es donarà suport a l'economia i la dieta
alimentària de les famílies de les dones
beneficiàries amb:
a) L'establiment de 30 horts familiars,
acompanyat per tallers de tècniques agrícoles, per a l'organització, el funcionament i la
producció d'aquests
b) Lliurament de 120 bosses de menjar
que serviran de millora de l'economia
domèstica i d'estímul per a la continuació del
procés educatiu

OBJECTIUS:
- Donar suport al desenvolupament educatiu i cultural i la infraestructura bàsica productiva de les dones maies, en condicions de pobresa i extrema pobresa
- Dissenyar, planificar i executar un programa d'alfabetització i formació
- Organitzar, implementar i posar en marxa 30
horts familiars, que millorin la infraestructura
econòmica bàsica de les beneficiàries

ACTIVITATS:
- Contractació del personal
- Documents de suport
- Aprovació i edició de manuals i documents de suport
- Definició dels continguts curriculars i preparació del disseny metodològic per a la
capacitació d'educadores
- Preparació, execució i avaluació de 2
tallers de capacitació interna en processos i metodologia d'alfabetització per a
promotores educadores
- Organització, execució i avaluació de 54
tallers d'alfabetització
- Organització, execució i avaluació de 18
tallers de formació cívico-ciutadana
- Sistematització de tècniques agrícoles
per a horts familiars i disseny d'un manual
- Capacitació de les beneficiàries en tècniques agrícoles i processos de producció
d'horts familiars
- Preparació logística i posada en marxa de
30 horts familiars amb el suport de les
famílies
- Preparació, aprovació, edició i difusió del
reglament d'incentius i suport alimentari
- Adquisició, preparació i distribució dels
paquets d'incentius

- Acompanyar el procés d'alfabetització i
formació cívico-ciutadana amb un programa d'incentius de suport a la cistella
bàsica i dieta alimentària familiar de les
beneficiàries
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GUATEMALA

PROJECTE: 59/06 -

Alfabetització i postalfabetització de dones del
departament de Petén

ZONA: La Libertad, San Luis, Sayaxché i Santa Ana
ONGD: Paz con Dignidad
CONTRAPART: Asociación de mujeres de Petén Ixqik
BENEFICIARIS DIRECTES: 250 dones
SECTOR: Educació

ASSIGNAT: Consell Insular d'Eivissa i Formentera

IMPORT TOTAL: 83.292 €

APORTACIÓ FONS: 50.000 €

RESUM:
L'eix central d'aquest projecte és una
campanya d'alfabetització dirigida a dones
de l'àrea rural de parla castellana i q'eqchi
(indígenes) realitzat en coordinació amb
l'Institut d'Educació Radiofònica. La campanya inclou activitats i cursos que potencien i
accentuen la motivació i interès de les dones
per la seva formació i empoderament, disminuint els alts nivells de deserció que generalment hi ha entre les dones que assisteixen a
cursos d'alfabetització. També inclou activitats de formació i capacitació per les facilitadores peces clau en tot el procés educatiu.

OBJECTIUS:
-

Augmentar i millorar el nivell de participació i les oportunitats laborals per les
dones del departament de Petén

- Disminuir la desigualtat existent entre
gèneres en l'àmbit educatiu a les comunitats rurals.

ACTIVITATS:
- Realització d'inscripcions
- Coordinació d'aliances estratègiques
- Motivació de les participants
- Campanya de promoció
- Elaboració de la guia didàctica
- Elaboració de la cartilla
- Supervisió dels centres
- Selecció i contractació de facilitadores
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- Formació de les facilitadores

L'alfabetització es dirigeix a dones indígenes de l'àrea rural de parla
castellana i q'eqchi.
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GUATEMALA

PROJECTE: 69/06 -

Construcció de 34 habitatges que es troben en alt risc
a Panajachel

ZONA: Panajachel
ONGD: Ibiza Misionera
CONTRAPART: Frailes Carmelitas Descalzos
BENEFICIARIS DIRECTES: 34 famílies
SECTOR: Habitatge

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 100.033,33 €

APORTACIÓ FONS: 30.000 €

RESUM:
Amb aquest projecte es vol atendre la
població de damnificats que ha deixat l'huracà Stan. Després d'haver atès l'emergència
col·laborant en la construcció d'albergs,
assistència sanitària i bosses de menjar la
següent etapa la constitueix la construcció
d'habitatges ja que moltes d'elles varen quedar destruïdes o inhabilitades. A Panajachel
no es pot edificar en el mateix lloc pel risc
que hi ha i s'han de buscar terrenys adequats. La municipalitat comprarà uns
terrenys a 8 Km de Panajachel per edificarlos. D'altra banda hi ha 34 famílies que no
volen sortir de Panajachel perquè perdrien la
seva feina. Per aquesta raó han sol·licitat
ajut a la Parròquia i amb la col·laboració de
la Municipalitat de Panajachel i de la secretaria d'Afers Agraris promouen la construcció
dels habitatges.

ACTIVITATS:
- Assemblees municipals
- Construcció d'habitatges
- Organització dels grups de treball

OBJECTIUS:
- Brindar un habitatge digne que els ofereixi a les famílies damnificades un lloc on
viure lluny del perill que passi una nova
tragèdia

El solar on es construiran les cases ja ha estat netejat pels beneficiaris.
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PROJECTES APROVATS 2006

HONDURES

PROJECTE: 72/2006 - Suport a les brigades mèdiques-odontològiques
ZONA: Tegucigalpa
ONGD: Apotecaris Solidaris
CONTRAPART: Fundación MB Proyectos para Honduras
BENEFICIARIS DIRECTES: 6050 persones
SECTOR: Sanitari

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 8.000 €

SOL·LICITAT FONS: 7.000 €

RESUM:
Aquest projecte busca millorar l'atenció
sanitària de la població de barris marginals
de Tegucigalpa i de les poblacions rurals del
voltant, on la major part de la població és
indígena. Per aconseguir-ho, una brigada
mèdica, formada per metges, odontòlegs i
personal sanitari hondureny, funcionarà
durant tot l'any, atenent especialment la
població d'aquelles zones que no tenen
accés a cap tipus de servei mèdic. A més, per
assegurar la continuïtat de la tasca de la brigada, s'adquiriran medicaments per fer-los
arribar a Hondures i que posteriorment es
lliuraran gratuïtament als pacients que ho
necessitin. Finalment, el projecte vol incidir
també en la reducció de les malalties endèmiques de la zona (VIH/SIDA, mal de chagas, dengue...) a través de la capacitació de
la població beneficiària en prevenció de
malalties i higiene familiar.

OBJECTIUS:
- Contribuir a la millora de la salut de la
població a les zones marginals de
Tegucipalpa i a les poblacions indígenes
del voltant
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- Atendre i diagnosticar pacients amb problemes de salut urgents a les zones de
majors mancances sanitàries
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- Lliurar gratuïtament medicaments als
pacients que ho necessitin
- Realitzar seminaris i xerrades sobre les
normes d'higiene necessàries per a la prevenció de malalties endèmiques a la zona

ACTIVITATS:
- Selecció de les zones poblacionals de
majors mancances sanitàries, prèvia
consulta amb les autoritats del Ministeri
de Salut
- Selecció del personal mèdic per a les
brigades
- Elaboració del cronograma de visita
- Compra dels medicaments a Espanya
- Enviament per via aèria dels medicaments fins Hondures
- Diposit i control dels medicaments rebuts
per al lliurament gratuït als pacients atesos per les brigades
- Selecció del personal voluntari per a realitzar xerrades sobre prevenció de malalties i higiene personal
- Estudi i selecció dels temes a desenvolupar en les xerrades
- Impressió del material didàctic necessari

SUDAMÈRICA
PERU

PROJECTE: 57/06 -

Centre de formació i desenvolupament comunal
als assentaments humans Tahuantinsuyo

ZONA: Pueblo Nuevo, Chepén, La Libertad
ONGD: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
BENEFICIARIS DIRECTES: 35 famílies (122 habitants)
SECTOR: Infraestructura social (centre formació-educació)
IMPORT TOTAL: 49.665,62 €

APORTACIÓ FONS: 36.989 €

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears
RESUM:
El projecte pretén construir un local d'usos múltiples per oferir ambients apropiats
amb els següents serveis: alimentació, salut,
educació, formació i desenvolupament de les
famílies. El servei d'alimentació té per objectiu reduir l’alt índex de desnutrició dels
infants de la zona. En el local les mares de
família podran enfortir la seva capacitat d'organització, administració i gestió, tenint com
a suport un procés de formació, la qual cosa
els permetrà assumir un rol protagònic a les
seves comunitats. Finalment aquest local
servirà de sala comunal per a realitzar reunions i assemblees comunals.

OBJECTIUS:

de lectura en infants de 8 a 12 anys amb
la finalitat d'estimular la seva capacitat
creativa i investigadora.

ACTIVITATS:
- Verificació del local
- Reunió de sensibilització
- Construcció de l'obra
- Implementació dels ambients
- Conveni amb les autoritats i coordinadors
de salut de la zona
- Tallers de capacitació als responsables
de l'administració del local
- Avaluació final

- Dotar d'un local comunal als pobladors de
l'assentament humà Tahuantinsuyo,
enfortint el rol de la dona i els infants mitjançant accions de formació i atenció de
necessitats bàsiques com alimentació,
salut i educació.
- Col·laborar en la formació dels pobladors
de l'assentament perquè a través de l'organització siguin capaços de realitzar
accions comuns amb perspectives de
desenvolupament.
- Desenvolupar habilitats cognitives en
infants de 5 a 7 anys per aconseguir aprenentatges significatius i potenciar hàbits

El centre ofereix els següents serveis: alimentació, salut, educació i formació.
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PROJECTE: 58/06 - Educació alternativa per a una cultura de pau en
perspectiva de desenvolupament local a cinc comunitats
ZONA: Pueblo Nuevo, Ancón, Puente Piedra i Cercado de Lima
ONGD: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
BENEFICIARIS DIRECTES: infants entre 5 i 12 anys
SECTOR: educació

ASSIGNAT: Aj. de Sant Antoni de Portmany

IMPORT TOTAL: 58.982,28 €

APORTACIÓ FONS: 15.000 €

RESUM:
El projecte vol contribuir mitjançant estratègies d'aprenentatge, al desenvolupament
d'habilitats i destreses per a millorar la comprensió lectora i el pensament lògic d'infants
de segon a cinquè cicle d'educació bàsica
regular de les comunitats de quatre districtes.
L'execució del projecte es farà a través de
les Escoles per a la Pau la qual cosa permetrà que les famílies dels infants aprenguin a
viure practicant relacions de confiança, respectant i valorant els seus fills. D'altra banda,
els mestres i monitors que participin en el
projecte seran capacitats en temes d'educació en valors per garantir que el foment d'espais de diàleg i participació democràtica en el
desenvolupament de les sessions.

OBJECTIUS:
-

Promoure accions perquè les famílies
aprenguin a viure practicant relacions de
confiança, tolerància, respecte i valoració
dels fills en el marc d'una formació ciutadana de respecte als altres.

- Desenvolupar programes de capacitació
dirigits a mestres i monitors/es en temes
d'educació en valors.

ACTIVITATS:
- Difusió del projecte a les escoles en
conveni
- Inscripció dels boixos i boixes
- Reunions informatives, tallers formatius
- Conveni de cooperació interinstitucional
amb les escoles pilot del projecte
- Diagnòstic dels infants inscrits per identificar les dificultats particulars
- Elaboració d'un mòdul trimestral d'activitats per desenvolupar habilitats bàsiques
- Elaboració d'un mòdul de formació docent
- Curs de formació per mestres
- Coordinació del professorat dels centres
educatius pilot
- Taller per a monitors sobre el compromís
del voluntariat
- Realització de la temàtica en valors dirigida a infants
- Desenvolupament de sessions de reforç
escolar
- Tallers per aprendre habilitats socials
bàsiques
- Implementació de la biblioteca de Ancón
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- Difusió del servei de biblioteca, ludoteca i
club de lectors virtuals
- Avaluació del projecte
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EQUADOR

PROJECTE: 61/06 - Projecte regional de preparació comunitària per a
desastres i enfortiment de les capacitats locals
ZONA: Cañar, Azuay i El Oro
ONGD: Creu Roja
CONTRAPART: Cruz Roja Ecuatoriana
BENEFICIARIS DIRECTES: 900 persones
SECTOR: Enfortiment societat civil

ASSIGNAT: Ajuntament de Formentera/
Ajuntament de Sant Antoni

IMPORT TOTAL: 42.000 €

APORTACIÓ FONS: 18.557 €

RESUM:
Des dels anys 80 la Creu Roja
Equatoriana ha executat diversos projectes
de preparació comunitària per a desastres i
han desenvolupat noves metodologies basades en la participació dels beneficiaris durant
la gestió de tot el cicle del projecte. Aquesta
metodologia participativa, juntament amb
accions combinades en l'àmbit del desenvolupament permeten reduir la vulnerabilitat de
les poblacions i incrementar la capacitat de
resposta de les comunitats davant situacions
d'emergència i/o desastre.

OBJECTIUS:
- Reduir les vulnerabilitats locals mitjançant
l'enfortiment dels Programes Locals de
Socors i Preparació per a desastres
- Enfortir la capacitat organitzativa de la
població mitjançant l'obtenció i formulació
participativa dels propis processos de
desenvolupament per millorar el nivell de
prevenció d'emergències i contribuir a la
millora de les condicions de vida de les
persones i famílies en el si de les comunitats beneficiàries.

- Execució de tallers comunitaris de preparació per a desastres
- Execució de tallers comunitaris de gestió
d'albergs temporals i evacuació
- Execució de tallers comunitaris de primers auxilis bàsics
- Implementació dels sistemes d'alerta
comunitària
- Execució de simulacres comunitaris
- Execució de tallers per al disseny i obtenció de plans de desenvolupament local
- Execució de tallers per a prioritzar microprojectes comunitaris i institucionals
- Execució de microprojectes d'enfortiment
comunitari i institucional
- Seguiment i monitoreig del projecte
- Avaluació

ACTIVITATS:
- Posada en marxa del Projecte amb la
Presència de Directius i Autoritats de la
Creu Roja i de les Comunitats
- Elaboració del cronograma per l'execució dels tallers de capacitació i de formulació del PDL

L'enfortiment de la capacitat organitzativa de la població és un dels
objectius d'aquest projecte.
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PERÚ

PROJECTE: 67/06 - Millora de la qualitat del sistema d'educació bilingüe
intercultural a 30 escoles de 30 comunitats rurals
ZONA: Quispicanchi - Cusco
ONGD: Mans Unides
CONTRAPART: Fe y Alegría
BENEFICIARIS DIRECTES: 4.470 infants i 112 professors
SECTOR: Educació

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 2.385.343 €

APORTACIÓ FONS: 45.000 €

RESUM:
La major part de la població de
Quispicanchi està distribuïda en tres conques
amb altituds superiors als 3.500 m i organitzada en petites comunitats indígenes quechuas. Degut a la situació d'extrema pobresa
de les famílies que viuen de l'agricultura de
subsistència, la incorporació dels infants a la
feina és una necessitat. Això, unit a la precària oferta educativa existent, dóna com a
resultat altes taxes d'absentisme escolar i de
fracàs escolar. Des de fa alguns anys s'ha
desenvolupat una major consciència a nivell
de govern de l'exclusió de les comunitats quechuas generada pel sistema educatiu peruà.
Fe y Alegria va iniciar aquest projecte fa dos
anys i en aquest darrer any pretén involucrar
tota la comunitat educativa així com els pares
i mares per millorar les condicions educatives
consolidant les ratios de qualitat del programa
d'educació bilingüe a primària i començant la
seva implantació a secundària.

OBJECTIUS:
- Millora de la qualitat del sistema educatiu
bilingüe intercultural a 30 escoles de 30
comunitats rurals
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ACTIVITATS:
- Validar l'estructura curricular diversificada
d'educació bilingüe intercultural dels
graus 1r a 6è.
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- Aplicar i validar l'estructura curricular en
Inicial i Primària del Centre Pilot San
Ignacio de Loyola
- Aplicar i validar l'estructura curricular de
Secundària en línia amb el nou plantejament del Ministeri d'Educació
- Aplicar i validar el material ja fet i el que
es farà.
- Produir i editar nous materials educatius
- Desenvolupar tres cursos anuals per a
docents en temes curriculars i edició
- Mantenir els grups d'interaprenentatge
per graus i per microconques
- Monitoreig permanent
- Implementar cada aula amb els materials
bàsics
- Proporcionar a cada docent el material
escolar bàsic necessari
- Desenvolupar activitats que capacitin i
integrin als pares de família en el procés
educatiu dels seus fills.
- Desenvolupar la interrelació entre les
APAFAS dels distints Centres Educatius
- Desenvolupar dos cursos de capacitació
per zones de treball
- Desenvolupar un curs global a tot el projecte
- Reunions de l'escola de pares amb els
docents

PERÚ

PROJECTE: 68/06 - Centre Educatiu Inicial San Agustín
ZONA: Trujillo - La Libertad
ONGD: Agustinas Hermanas del Amparo
CONTRAPART: Agustinas Hermanas del Amparo
SECTOR: Educació

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 84.883,6 €

APORTACIÓ FONS: 17.128 €

RESUM:
El Centre d'Educació inicial San Agustín
dóna servei a infants d’entre 3 i 5 anys.
Aquests infants pateixen violència familiar i
desnutrició crònica. El Centre els brinda l'oportunitat de rebre ensenyament educatiu
bàsic del nivell inicial i de comptar amb un
suport a l'alimentació diària que en la majoria dels casos els allunya de la desnutrició.
El projecte pretén pagar els salaris del personal del Centre.

ACTIVITATS:
- Registre dels alumnes del CEIP
- Contractes al personal professional del
CEIP San Agustín

OBJECTIUS:
- Brindar el servei d'educació inicial als
infants d’entre 3 i 5 anys de la població de
Buenos Aires Sur.
- Brindar un centre o local on els infants
rebin atenció adequada en el període de
temps que les seves mares treballen.
- Brindar atenció i seguiment mèdic als
menors del Centre Educatiu Inicial.
- Brindar taller i xerrades de formació general a les mares dels menors.
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PROJECTE: 70/06 -

Millora de la qualitat de vida a través de la promoció
de la dona, la joventut i la infància

ZONA: Pachacamac - Lima
ONGD: Ibiza Misionera
CONTRAPART: Hermanas de la Caridad
SECTOR: Infraestructura social (formació) ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears
IMPORT TOTAL: 38.212,87 €

RESUM:
El projecte pretén donar suport a les
dones i la joventut perquè tenguin un
ambient adequat on realitzar reunions i
capacitació en tallers o jornades especials i
així disminueixi l'analfabetisme de les dones
i es valori la seva figura i treball com a base
familiar. Per a la promoció de la dona es realitzaran programes d'alfabetització per
adults, xerrades d'interès general, higiene,
planificació familiar, lideratge, drets humans,
violència domèstica, etc.
Per a la infància i la joventut es crearà un
espai d'oci en el qual existeixi un clima d'amistat, confiança i seguretat, on poder créixer dins d'una societat amb valors arrelats
en el sentir comunitari.

OBJECTIUS:
- Comptar amb un local on realitzar reunions, tallers, que serveixin d'acollida permanent a les mares de família, joventut i
infància.
- Reducció de l'analfabetisme entre les
dones i els joves
- Crear consciència i augmentar l'autoestima de la dona
MEMÒRIA FONS PITIÚS 2006

- Fomentar l'amistat i la bona convivència
de les persones dels distints poblats així
com el foment del desenvolupament
comunal de forma participativa.
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APORTACIÓ FONS: 28.712 €

ACTIVITATS:
- Construcció del local i serveis adequats
- Dotar les instal·lacions d'aigua i llum elèctric
- Realitzar una zona de pati per a l'expansió i realització d'esports
- Realitzar un cercat del terreny
- Construcció de fosses sèptiques adequades
- Educació per a la salut preventiva i normes per a l'amistat i bones relacions
- Programa d'alfabetització dirigit a la dona
i la joventut
- Tallers d'autoestima, planificació de les
feines de la llar, activitats productives, etc.
- Xerrades de drets humans, desenvolupament comunal, treball participatiu, etc.

ÀSIA
ÍNDIA

PROJECTE: 26/2006 - Rehabilitació de famílies desplaçades
del seu lloc d'origen
ZONA: West Godavari / Andhra Pradesh
ONGD: Carmelitas Misioneras
CONTRAPART: Jeevan Dhara Society
BENEFICIARIS DIRECTES: 20 famílies
SECTOR: Infraestructura social

ASSIGNAT: Consell Insular d'Eivissa i
Formentera

IMPORT TOTAL: 77.600 €

SOL·LICITAT FONS: 43.000 €

RESUM:
Amb aquest projecte es vol contribuir a la
millora de les condicions de vida de 20 famílies que han patit les conseqüències devastadores dels ciclons que anualment afecten
la zona i que obliguen moltes famílies a deixar les zones costaneres i a desplaçar-se
cap a l'interior. Aquesta millora es vol aconseguir amb la construcció d'un habitatge,
una latrina i un dipòsit d'aigua per a cadascuna d'aquestes famílies, totes elles de la
població de Vijayarai. Per contribuir a la
implicació dels beneficiaris i beneficiàries en
el seu propi desenvolupament, hauran de
participar activament en la construcció com a
mà d'obra i hauran d'aportar el terreny per a
edificar-hi l'obra.

OBJECTIUS:
- Restaurar la dignitat a famílies desplaçades per catàtrofes naturals
- Promoure la inserció de les persones a
una comunitat local concreta
- Protegir els drets humans dels membres
més dèbils d'aquestes famílies
- Donar suport a les famílies en el seu procés d'esdevenir autosuficients

ACTIVITATS:
- Construcció de 20 cases
- Construcció de 20 dipòsits d'aigua
- Construcció de 20 latrines

Les beneficiàries de les cases són famílies
que han patit les conseqüències
dels ciclons i han emigrat a l'interior.
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PROJECTE: 44/2006 -

Construcció d'una colònia de cases al poble
de Pemmanakuntapalli Thanda

ZONA: Anantapur / Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicenç Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS DIRECTES: 28 famílies
SECTOR: Habitatge

ASSIGNAT: Ajuntament d'Eivissa

IMPORT TOTAL: 40.988'23 €

SOL·LICITAT FONS: 32.641 €

RESUM:
Amb aquest projecte es vol proporcionar
una llar a 28 famílies de la població de
Pemmanakuntapalli Thanda de la regió de
Kadiri, totes elles de les castes més baixes
de la societat. Es busca així reforçar la identitat de les persones beneficiàries, reduir les
diferències socials i la greu marginació que
pateixen. Les noves construccions, que s'alçaran amb la participació de les famílies
beneficiàries, disposaran d'un porxo, una
sala d'estar-rebedor i una cuina.

OBJECTIUS:
- Crear la sensació de propietat a través de
la implicació dels beneficiaris i de les
beneficiàries en tots els estats de la construcció

ACTIVITATS:
- Tasques per a preparar el desenvolupament del projecte
- Neteja de la terra, marcatge i excavacions per als fonaments
- Construcció dels murs i col·locació de les
llindes
- Col·locació de la teulada i construcció del
parapet
- Col·locació del guix a les parets interiors i
exteriors
- Tasques de fusteria tant a portes com a
finestres
- Feines d'acabament de l'obra: rentat, pintat i feines decoratives
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- Augmentar l'autoestima dels sectors més
deprimits mitjançant la provisió d'una llar
permanent i, per tant, contribuir a una
vida saludable i en societat

En total s'han construït 28 cases per a famílies
de les castes més baixes de la societat.
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ÍNDIA

PROJECTE: 45/2006 - Accés a l'atenció sanitària bàsica mitjançant
les Treballadores Sanitàries Comunitàries
ZONA: Anantapur / Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicenç Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS DIRECTES: 176 dones
SECTOR: Sanitari

ASSIGNAT: Ajuntament de Formentera

IMPORT TOTAL: 22.913'21 €

SOL·LICITAT FONS: 18.347 €

RESUM:
Amb aquest projecte es preveu capacitar
i entrenar 176 Treballadores Sanitàries
Comunitàries (TSC) de 5 àrees de la regió
de Bathalapalli en atenció de parts asèptics i
tractaments de malalties menors. La formació també inclourà l'educació sanitària per a
dones embarassades i mares primerenques.
Aquestes TSC s'inseriran en les clíniques de
salut ambulants a les escoles, clíniques prenatals, programa nutricional per als infants
de 0-4 anys, dones embarassades o mares
recents, immunització universal, programes
de benestar familiar, serveis sanitaris, seguiment de casos, tallers de conscienciació,
campanyes sanitàries i aspectes sanitaris
relacionats amb qüestions de gènere. Per tal
que puguin aplicar els coneixements adquirits, les treballadores sanitàries rebran un kit
mèdic i una caixa de primers auxilis.

ACTIVITATS:
- Selecció de les noves TSC
- Formació de les noves TSC
- Millora de les habilitats de les TSC ja
existents
- Adquisició dels kits sanitaris
- Compra de la roba blanca
- Compra de medicines i accessoris

OBJECTIUS:
- Millorar l'atenció sanitària bàsica a nivell
local
- Capacitar 176 treballadores sanitàries
comunitàries en atenció de parts i tractaments de malalties menors
- Inserir les treballadores sanitàries en clíniques de salut

Les treballadores sanitàries reben un kit mèdic
i una caixa de primers auxilis.
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XINA

PROJECTE: 78/06 - Millores educatives i sanitàries per Sangbury i Moilin
ZONA: Tibet
ONGD: Comunidad Humana
CONTRAPART: Federación de mujeres de Tibet
BENEFICIARIS DIRECTES: 530 pagesos
SECTOR: Infraestructura social (subministrament d'aigua)
IMPORT TOTAL: 55.000 €

APORTACIÓ FONS: 42.000 €

ASSIGNAT: Govern de les Illes Balears

RESUM:
Encara que l'educació primària és gratuïta a Tibet, molts de pagesos no poden accedir a les escoles governamentals degut al
control que estableix el govern xinès si una
persona abandona el seu poble ja que perd
el seus drets i, entre altres coses, ha de
pagar una quota per escolaritzar els seus
infants, tant més elevada quant més allunyat
visqui del seu poble. Així mateix hi ha moltes
famílies nòmades que no tenen targeta d'identificació i per tant els seus fills no tenen
drets educatius. El projecte té un enfocament integral ja que pretén construir dos
escoles locals, una a cada poble, que no
tenen les restriccions de les governamentals;
construir dos sistemes d'aigua potable per
les escoles i pels pobles; realitzar campanyes de promoció sanitària

ACTIVITATS:
- Reunió amb les autoritats locals i firma
d'un acord de treball amb el repartiment
de responsabilitats
- Construcció de les escoles de Moilin i
Sangsbury
- Verificació de plans i contractes
- Encàrrec dels materials i mobiliari
- Construcció
- Donació oficial a les autoritats
- Inici de les classes
- Construcció de dos sistemes d'aigua
potable
- Verificació plans i divisió dels veïns en
equips de treball
- Compra de ciment i materials

OBJECTIUS:
-

Millorar la qualitat de vida de Sangbury i
Moilin

- Millorar l'accés a l'educació i a la salut

- Trasllat dels materials
- Excavació de rases i tancs
- Instal·lació de canonades
- Inauguració oficial
- Creació d'un Comité d'aigües per al manteniment del sistema
- Cursos de formació sanitària
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- Repartiment de material higiènic
- Revisions i tractaments senzills
- Hospitalitzacions i seguiment.

El projecte ha inclòs la construcció
de dos escoles i dos sistemes d'aigua potable.
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PALESTINA

PROJECTE: 60/06 - Dotació d'equipament i mobiliari per a la realització
de citologies a la clínica de Beit Saour
ZONA: Betlem Ribera Occidental
ONGD: Paz con Dignidad
CONTRAPART: Health Work Committees
BENEFICIARIS DIRECTES: 1500 dones
SECTOR: Sanitari

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

IMPORT TOTAL: 33.990 €

APORTACIÓ FONS: 27.190 €

RESUM:
El projecte vol proporcionar atenció sanitària d'emergència a 1.500 dones entre 35 i
60 anys de la Ribera Occidental mitjançant
la implantació d'un servei d'anàlisi citològic
al laboratori de HWC. Actualment Palestina
està experimentant una transició epidemiològica associada a l'augment de malalties
cròniques no contagioses, detectant-se un
augment alarmant de malalties com el càncer, sent el càncer de cèrvix el més comú
entre les dones juntament amb el de mama.
En aquests moments la cobertura pública
dels serveis que permeten la detecció precoç d'aquest tipus de càncer és mínima,
degut a la falta de finançament del sistema
de salut palestí i el cost d'aquestes anàlisis
en laboratoris privats és molt elevat.

ACTIVITATS:
- Sol·licitar pressupostos a empreses proveïdores
- Triar l'oferta d'instrumental i equipament
més adequada
- Fer les comandes i transportar-les al
laboratori
- Realitzar les anàlisis a les pacients
- Revisar amb el personal sanitari dels
centres els protocols d'actuació a seguir.
- Subministrar informació a les pacients
sobre la necessitat de la realització regular de proves com mamografies, citologies, etc.
- Realitzar un informe final

OBJECTIUS:
- Millora de la salut sexual i reproductiva
de les dones de la Ribera Occidental.
- Atenció sanitària d'emergència a 1.500
dones mitjançant la implantació d'un servei d'anàlisi citològic.
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MOÇAMBIC

PROJECTE: 48/2006 - Suport a l'educació a la comunitat de Sicuama
ZONA: Matola/Maputo
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS DIRECTES: 660 infants
SECTOR: Formació/Educació

ASSIGNAT: Consell Insular
d'Eivissa i Formentera

IMPORT TOTAL: 97.565'22 €

SOL·LICITAT FONS: 35.651 €

RESUM:
El present projecte consisteix en mantenir
en funcionament l'Escola Comunitària
Dignidade i millorar la formació dels/de les
mestres. L'Escola està formada per diverses
seccions:
a) Educació Infantil: atén a nens i
nenes de 4 i 5 anys que provenen de famílies amb elevades carències. 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. Estan prevists
100 alumnes per a aquest curs.
b) Secció d'Educació Primària: atén a
infants d'entre 6 i 14 anys, que provenen de
famílies
especialment
necessitades.
Funciona també en dos torns, simultàniament amb l'educació infantil. Els infants que
ho necessiten reben una menjada diària.
Durant el 2006 estan previstos 450 alumnes.
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c) Secció d'Educació Secundària:
aquest serà el primer any de funcionament
de l'EP2. S'impartirà només 6è grau amb 110
alumnes previstos.

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

ACTIVITATS:
- Posada en funcionament de l'Escola
Comunitaria Dignidade
- Selecció i contractació del personal local
- Definició amb la D. Districtal sobre els lliuraments de llibres la contractació del professorat
- Definició d'acords amb la D.P. del
Ministeri de la Dona i Coord. de l'Acció
Social
- Selecció i matriculació de l'alumnat

d) Secció d'oficis per alumnes de primària: l'Escola conta amb un programa de formació en cria de conills i tall i confecció.

- Adquisició de material didàctic, mobiliari i
aliments

e) Formació de mares en oficis: aquest
any està prevista la participació de 50 dones
de Sicuama en cursos de tall i confecció.

- Posada en marxa del programa d'educació d'adults

f) Secció d'Alfabetització d'Adults:
aquest programa està gestionat íntegrament
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pel Ministeri d'Educació de Moçambic que
paga la totalitat dels salaris dels professors.
Dignidade s'encarrega de la resta de despeses. Funciona com a escola nocturna. Es
preveu un nombre de 200 alumnes.

- Activitat docent

- Contractació del coordinador i definició
amb la D.Districtal sobre el professorat
que contractarà

MOÇAMBIC

PROJECTE: 65/2006 - Suport a l'educació a la comunitat de Mihecane
ZONA: Ribaue /Nampula
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS DIRECTES: 350 infants
SECTOR: Educació

ASSIGNAT: Ajuntament d'Eivissa

IMPORT TOTAL: 31.551,32 €

SOL·LICITAT FONS: 13.183 €

RESUM:
Mihecane és una comunitat rural d'unes
3000 persones de les quals entre 800 i 1000
són infants en edat escolar. Dignidade va
començar-hi a treballar l'any 2003. Després
de diverses converses amb les autoritats i la
comunitat la població va manifestar la seva
intenció de treballar l'educació ja que l'escola més propera era la de Ratane (que ja treballa amb una mitja de 60 alumnes per aula)
a uns 8 Km de Mihecane. Com a conseqüència d'aquestes trobades la comunitat va
construir tres aules de fang i canyes.
Dignidade va assumir un programa provisional d'alfabetització, va pagar els professors i
el material didàctic. L'any 2005 amb finançament de la CAIB es varen construir un pavelló amb tres aules, un magatzem-secretaria i
latrines provisionals. Actualment hi ha matriculats 251 alumnes i l'escola funciona amb
dos torns. El projecte consisteix en construir
dos aules més, millorar i augmentar les latrines existents i construir un pou amb uns sistema solar de bombeig d'aigua. També és
necessari dotar l'escola del mobiliari i elements materials necessaris.

OBJECTIU:
- Millora de l'educació a la comunitat de
Mihecane

ACTIVITATS:
- Construcció de dos aules d'uns 42 m2
cadascuna, quatre latrines i una base de
formigó per a dos dipòsits de 10 m3
cadascun.
- Muntatge de dos plaques de 12 v. cadascuna, una bomba submergible de 24v.,
instal·lació de fontaneria.
- Posada en marxa de l'Escola de Primària

El projecte ha augmentat en dos aules l'escola existent.
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