2007

Presentació
L'any 2007 ha estat decisiu per a la consolidació del Fons Pitiús de
Cooperació a Eivissa i Formentera en incorporar-s'hi com a socis l'Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia, l'Ajuntament de Santa Eulària des Riu i
l'Ajuntament de Sant Joan de Labritja. D'aquesta manera, el fons ja compta
entre els seus socis amb tots els ajuntaments, el Consell d'Eivissa, el Consell
de Formentera, el Govern de les Illes Balears i 17 ONG que treballen en cooperació des de les nostres illes.
Aquest fet representa la culminació de quasi deu anys de feina en què la voluntat per part de les institucions ha estat treballar de forma coordinada, junt amb les
ONG, en el marc de la cooperació per al desenvolupament com una forma d'estalviar recursos, evitar duplicitats i marcar les línies d'una política de cooperació
compromesa amb els països del Sud i amb la lluita contra la pobresa.
Precisament podeu trobar el resultat d'aquest compromís en els projectes
finançats que apareixen en aquesta memòria. Aquests projectes són part d'un
procés de desenvolupament iniciat per les poblacions i comunitats organitzades del Sud, en la seva determinació de trobar alternatives al desigual repartiment de la riquesa que hi ha al món i en la seva recerca d'una major qualitat
de vida per les seves famílies.
Alguns d'aquests projectes propicien espais de participació ciutadana que,
coordinats per les alcaldies, permeten definir quines són les necessitats reals
del municipi i després, de forma consensuada, decidir quins són els projectes
prioritaris a finançar.
Però el finançament de projectes no pot deixar de banda la tasca de sensibilització que s'ha de fer aquí i que constitueix un àrea prioritària de treball pel
fons. És bàsica per la necessitat d'aconseguir entre la població dels països del
Nord un canvi de percepció que transformi les relacions actuals entre els països
del Nord i els països del Sud per unes altres més igualitàries i cooperatives.

Santiago Pizarro Simón
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 sis 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 2007 es va presentar a l'assemblea ordinària de socis que va tenir lloc el 24 d'abril de 2008.

INGRESSOS
DETALL
Institucions
Govern de les Illes Balears

375.000,00 €

Consell d'Eivissa i Formentera

285.000,00 €

Ajuntament d'Eivissa

182.000,00 €

Ajuntament de St. Antoni Portmany

32.000,00 €

Ajuntament de Formentera

30.000,00 €

ONG
Convenis entitats
Sa Nostra

GEN

125,00 €

PIMEEF

600,00 €

Deixalles

50,00 €

Donatius
Ingr. Financers

Cobrament de fotocòpies
Diversos
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TOTAL
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839.000,00 €

600,00 €

432,00 €

14.267,51 €

13.285,00 €

775,00 €

775,00 €

7.860,00 €

115,00 €

218,65 €

118,95 €

218,65 €
1.026,49 €

Altres ingr. Gestió
Direcció General Tresor

904.000,00 €

14.267,51 €

Socis Col·laboradors

Interessos bancaris

TOTALS 2007 TOTALS 2006

1.000,00 €
8,49 €
18,00 €
928.747,65 €

855.083,78 €

DESPESES
Detall
Projectes ONG 2007
Reint. ajuts i assignacions
Emergències
Proj. Coop. directa
Oficina Centreamèrica
Viatges de seguiment
Sou tècnica (meitat)
Sensibilització
Informació i difusió
Fons documental
Formació
Confederació Fons
Educació per al desenvolupament
Campanya desenv. sostenible
Campanya mov. migratoris
Festa Fons 2007
* Sou Monitora campanyes
Pèrdues de crèdits
Despeses Administratives
Conservació local i neteja
Manteniment equipaments
Assessoria i gestoria
Prevenció riscos laborals
Assegurances del local
Correus i missatgeria
Serveis (tel., aigua, electricitat...)
Viatges i dietes
Material d'oficina
Altres despeses d'administració
Despeses financeres
Auditoria
Personal
* Sou
* Seguretat Social
Despeses Extraordinàries
Despeses d'exercicis anteriors
Pr. INPRHU
Despeses amortitzacions
Amortitz. Immob. immaterial
Amortitz. Immob. material
TOTAL

TOTALS 2007

TOTALS 2006

504.240,00 €
(15.077,00) €
158.067,29 €
194.857,00 €
4.736,06 €
5.198,44 €
20.638,94 €
31.047,41 €

495.878,00 €
(35.226,00) €
52.000 €
125.683,85 €
4.736,07 €
5.276,83 €
19.110,29 €
30.798,62 €

12.220,88 €

261,95 €
9.510,19 €

38.475,19 €

33.861,20 €

5.323,09 €
972,37 €
751,60 €
4.300,32 €
1.009,79 €
1.095,50 €
545,39 €
1.332,83 €
15.716,52 €

1.758,84 €
1.036.30 €
969,98 €
321,44 €
257,51 €
566,43 €
3.240,67 €
752,80 €
415,69 €
225,48 €
71,06 €
2.604,68 €
28.617,21 €
9.857,98 €
259,55 €
258,68 €
0,87 €
3.875,07 €

3.377,90 €

958.538,83 €

745.268,90 €

1.061,28 €
2.813,79 €
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APORTACIÓ INSTITUCIONS
4%
3%

Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Ajuntament de Formentera

20 %
Ajuntament d’Eivissa

41 %
Govern de les Illes Balears

32 %
Consell Insular d’Eivissa i Formentera

DISTRIBUCIÓ DESPESES
3%
Sensibilització

6%
Gestió

91 %
Activitats

DISTRIBUCIÓ DESPESES ACTIVITATS
4%
18 %

Seguiment de Projectes

Emergències

56 %
Projectes ONG
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22 %
Proj. Cooperació Directa
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2007
1. PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

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.

CONVOCATÒRIA
DE PROJECTES

En total es varen presentar 28 projectes de cooperació dels quals se’n varen
acceptar 20 (14 d’organitzacions no governamentals d’Eivissa i Formentera per
valor de 429.327 € i 6 d’organitzacions de països del Sud amb un total de 180.671
€). Així mateix, en el mes de setembre es va obrir una convocatòria extraordinària
a la que es varen presentar un total de 6 projectes i se’n van aprovar 4 per valor de
74.913 €.
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2. SEGUIMENT DE PROJECTES SOBRE EL TERRENY
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 projectes, 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.
Enguany s’ha fet el seguiment dels projectes finançats a Perú i Equador.

La finalitat del viatge era doble: comprovar que els projectes s’estan desenvolupant tal i com consta en els informes de seguiment i finals presentats i, d’altra, conèixer els beneficiaris i les organitzacions que gestionen els projectes de cara a futures col·laboracions.
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L’avaluació dels projectes va ser, en general, positiva tenint en compte tres vessants: la participació dels beneficiaris en les distintes fases de desenvolupament del
projecte, la sostenibilitat del mateix i, finalment, el compliment dels objectius inicials
del projecte, aquells pels quals el projecte es va posar en marxa.
El viatge també va ser aprofitat per visitar la zona devastada pel terratrèmol del
15 d’agost. Es varen mantenir entrevistes amb responsables municipals de Cañete
i Chincha i amb els alcaldes de Pueblo Nuevo i Tupacamaru. L’objectiu era conèixer de primera mà quines eren les necessitats prioritàries que patien aquests municipis i com estaven fent-hi front. La conclusió extreta va ser que el procés de reconstrucció serà llarg i que els municipis l’afronten amb pocs recursos degut en part a la
falta d’iniciativa del Govern que , des del principi, ha estat incapaç de liderar un procés de coordinació que reduís els efectes del terratrèmol.
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Programa de desenvolupament de producció sostenible:

449/03

compromesos amb el desenvolupament i la participació ciutadana

Creació del taller d'indústria del vestit

Centre educactiu incial San Agustín

Millora de la qualitat de vida a través de la promoció de la dona,

237/07

68/06

70/06

Creació de la Cuna Jardín San Agustín

Millora de la qualitat del sistema d'educació bilingüe

454/03

67/06

Rèplica d'experiències validades pel conveni FDCC - IAA

intercultural a 30 escoles de 30 comunitasts

Casa de promotors per a la "Asociación Santa María Magdalena

671/04

664/04

Sou del personal del jardí bressol San Agustín 2005

831/05

joventut i la infància

Programa de rehabilitació nutricional infantil i

Assessorament en administració i funcionament de

32/02

d'educació ocupacional

Implementació i enfortiment de tallers del centre

i desenvolupament comunal a Los Jardines

Construcció i implementació d'un centre de formació

i desenvolupament comunitari a Los Jardines

Implementació i posada en funcionament del centre de formació

a l'assentament humà de Los Jardines

Construcció del sistema d'aigua potable

i desenvolupament comunal a l'assentament humà de El Progreso

Construcció i implementació d'un centre de formació

en perspectiva de desenvolupament local

Educació alternativa per a una cultura de pau

humans de Tuhuantinsuyo

Centres de formació i desenvolupament comunal als assentaments

31/02

444/03

443/03

665/04

675/04

821/05

58/06

57/06

Enfortiment del programa per a líders juvenils i adults,

agropecuària tèxtil a Sipascancha

Terreny integral per a l'autosoteniment de l'alberg infantil Uñacha

233/07

229/07

TÍTOL

Núm.

PERÚ

Els projectes visitats varen ser els següents:

Paz con Dignidad

Mans Unides

Agustinas Hnas. del Amparo

Agustinas Hnas. del Amparo

Agustinas Hnas. del Amparo

Ibiza Misionera

Agustinas Hnas.del Amparo

Agustinas Hnas. del Amparo

Ayne España Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Ayné Perú Ayne España Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Ayne Espanya Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Ayne España Trinitarias

Càritas

Càritas

ENTITAT

40.000 €

45.000 €

17.953,60 €

29.000 €

15.720 €

28.712,00

17.128,00

17.345,00 €

30.050 €

30.049 €

14.246 €

26.883 €

21.151 €

37.246 €

47.322 €

15.000,00 €

36.989,00 €

45.255,00 €

30.015 €

7.230,00 €

APORTACIÖ FONS

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

En procés

En procés

En procés

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

Finalitzat

En procés

Finalitzat

En procés

ESTAT DEL PROJECTE

PROJECTE: 220/07

3. EMERGÈNCIA
/ AJUT
HUMANITARI

Provisió de medicaments per al dispensari de la missió
María Madre de la Esperanza
LOCALITZACIÓ: Rosario, Argentina
ONGD: Apotecaris Solidaris
CONTRAPART: Centro María Madre de la Esperanza
BENEFICIARIS DIRECTES: 7.000 persones
SECTOR: Sanitat
IMPORT TOTAL: 9.000 €
SOL·LICITAT FONS: 7.200 €

PROJECTE: 228/07

Dotació d’un equipament sanitari a Yabalia, Bet Hanoun, Umm
alNasser i Abu Tueameh
LOCALITZACIÓ: Gaza, Palestina
ONGD: Paz con Dignidad
CONTRAPART: Palestinian Medical Relief Society
BENEFICIARIS DIRECTES: 4.500 dones, infants i majors
SECTOR: Sanitat
IMPORT TOTAL: 81.696 €
SOL·LICITAT FONS: 52.596 €

El 15 d’agost un terratrèmol de 7.9 graus
d’intensitat va sacsejar
la costa Sud de Perú
deixant més de 600
morts i 40.000 habitatges totalment destruïts.
El fons va obrir una
convocatòria de projectes de reconstrucció i
va aprovar el següent
projecte:

PROJECTE: 348/07

Reconstrucció per a la província de Chincha
LOCALITZACIÓ: Pueblo Nuevo, Perú
ONG: Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
BENEFICIARIS DIRECTES: 700
SECTOR: Infraestructura social
IMPORT TOTAL: 48.784 €
APORTACIÓ FONS: 39.027 €

4. SENSIBILITZACIÓ
Aquesta campanya es va iniciar en la tardor de 2006 amb diversos objectius:
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;
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.

CICLE DE CINEMA
Durant el mes de febrer es varen projectar 4 pel·lícules que tractaven els problemes mediambientals des de la perspectiva nord-sud.

La pesadilla de Darwin/ Hubert Sauper / 2004.
Estación ardiente (La historia de Chico Mendes) /John Frankenheimer /1994.
Baraka /Ron Fricke /1992.
La nave de los locos /Ricardo Wullicher / 1995.

CICLE DE VÍDEO-FÒRUM
Des del mes de febrer fins el mes d’abril es varen projectar 3 documentals al Club
Diario de Ibiza:
Una nube sobre Bhopal / Gerardo Olivares i Larry Levene
The Shape of Water / Kum-Kum Bhavnani
Oleoducto, contaminación y pobreza / Juan Pablo Barragán i Ivonne Ramos

CAMPANYA
“CONTRA
LA POBRESA:
FES-TE
SOSTENIBLE”

CAMPANYA “EL
VIATGE INCERT:
COMPRENDRE
LES MIGRACIONS”

Aquesta campanya es va iniciar en octubre de 2007 i finalitzarà en el mes de
maig de 2008. Dedicada als moviments migratoris, tracta de posar de manifest la
contradicció existent entre la percepció negativa que es té de la immigració i la
realitat dels desplaçaments de població. La campanya per tant té els següents
objectius:
Promoure la comprensió dels moviments migratoris actuals: causes, direcció
dels fluxos, conseqüències, etc...
Contribuir a l’acompliment de la Declaració Universal de Drets Humans, especialment de l’Article 13.
Contribuir a reduir actituds de xenofòbia i racisme i afavorir el diàleg i la tolerància.

EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
En el mes de novembre, el Centre Cultural Can Ventosa va acollir l’exposició
“EXIT” amb fotografies de Tomàs Abella. Aquesta mostra, que va ser cedida per
l’Obra Social de la CAM, és un recorregut visual pels orígens, l’arribada i la integració de les persones immigrants.

CICLE DE CINEMA
Aquest any s’ha fet per primera vegada un cicle de cinema de forma simultània a
Sant Josep, Puig d’en Valls i Sant Vicent de sa Cala. Les pel·lícules projectades
varen ser:
Lejos/ André Téchiné/ 2001
Balseros/ Carles Bosch i Josep Domènech/ 2001
Un franco, 14 pesetas/Carlos Iglesias/2006
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In this world / Michael Winterbottom / 2002
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El dia 21 d’octubre va tenir lloc a la plaça de Sant Jordi de ses Salines la
setena festa del Fons. Com cada any, no hi faltaren l’exposició fotogràfica dels
projectes finançats pel Fons Pitiús en 2006 i les taules de les ong sòcies del
Fons. Però, a més d’això, es va realitzar un ampli programa d’activitats sota el
títol “VIU LA DIVERSITAT”, que permeté donar inici a la campanya de sensibilització sobre els moviments migratoris en el món actual.

FESTA DEL
FONS PITIÚS
2007

En aquest programa hi va tenir un paper molt destacat la participació dels
centres educatius de Sant Jordi i de diverses associacions d’immigrants
d’Eivissa. D’una banda, l’alumnat del C.P. Sant Jordi, el C.P. Can Guerxo i el C.
Verge de les Neus, va realitzar diversos treballs sobre la diversitat, les migracions i el respecte, que es mostraren durant la festa. De l’altra, l’Associació
d’Uruguaians, l’Associació de Colombians i l’Associació de Paraguaians feren
una mostra de balls i música tradicionals dels seus països d’origen.
Finalment, es va llegir el manifest de la campanya internacional Pobresa
Zero, aprofitant el fet que la festa va coincidir amb la jornada assenyalada per a
les mobilitzacions arreu del món, per demanar l’acompliment del primer dels
Objectius del Mil·lenni.

5. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Enguany s’han ofert als centres de primària i secundària diversos tallers i exposicions.
Desequilibris NorSud

TALLERS

La pau i la no-violència
Els Drets Humans i els Drets dels Infants
Educació ambiental i per al consum responsable amb
perspectiva Nord-Sud

En total s’han realitzat 109 tallers de dos hores cadascun en grups-classe del cicle inicial, mitjà i superior a 14
centres de primària de tots els municipis d’Eivissa.

Exposició fotogràfica dels projectes finalitzats l’any anterior (primària i secundària).

EXPOSICIONS

La Mediterrània cruïlla de pobles (secundària).
Històries de dones contades per dones (secundària).
Una altra globalització és possible (secundària).

Les exposicions ofertes s’han pogut veure i treballar amb
una guia didàctica a 4 centres de secundària, 4 de primària i secundària, i 2 centres de primària, així com a la
seu del club de majors de Sant Antoni de Portmany.

[13]

6. FORMACIÓ

CURS D'EDUCACIÓ
EN VALORS A
TRAVÉS DEL CINEMA

Enguany s'han realitzat dos edicions d'aquest curs, que es fa en col·laboració
amb el CEP (Centre de Professorat d'Eivissa i Formentera) i Mans Unides. La primera en el mes de març a Formentera i la segona en el mes d'octubre a Eivissa.
El curs estava destinat a professorat de primària i secundària i va ser impartit per
Roberto Martínez, integrant del Departament d'Educació de Mans Unides.

CURS DRETS
HUMANS I
EDUCACIÓ A LA UIB

Aquest curs de 50 hores, va estar organitzat per la seu de la UIB a Eivissa amb
l'objectiu de promoure els drets humans dins el marc de la cooperació al desenvolupament. La UIB va sol·licitar al Fons Pitiús de Cooperació que impartís el
mòdul de 12 hores titulat drets humans, cooperació i educació.

El Fons Pitiús va impartir el mòdul de 8 hores Mirant cap al Sud: la cooperació
per al desenvolupament des d'Eivissa i Formentera. Els continguts del curs
varen ser els següents:

UNIVERSITAT
OBERTA PER A
MAJORS

1. Conceptes bàsics de cooperació, impartit per Arcadi Oliveres.
2. Els Fons de Cooperació com a resposta
3. La cooperació per al desenvolupament des de la societat civil. Taula rodona en
què hi participaren tres ONG: Dignidad, Ensenyants Solidaris i Comunidad
Humana.
4. El comerç just com alternativa, impartit per la Fundació Deixalles.
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COL·LABORACIONS
Al llarg de l'any el Fons Pitiús també ha participat en altres cursos: Identificació
de projectes de cooperació: diagnòstic territorial, anàlisi de problemes i formulació
de projectes organitzat per la UIB a Palma i en què el Fons va impartir la part dedicada a la formulació de projectes; curs de cooperació per a voluntariat (UIB); curs
sobre cooperació destinat a professorat de primària i secundària (organitzat per
l'STEI - Ensenyants Solidaris).
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7. DIFUSIÓ
El Fons, com organisme finançat amb sous públics, ha de difondre les
activitats que fa i mostrar de la forma més transparent possible la
destinació del seu pressupost.
- Pàgina web, www.fonspitius.org
- Plafons informatius: mostren els projectes que han finançat aquestes institucions a través del Fons Pitiús de Cooperació.
- Fulls informatius bimensuals.
- Rodes de premsa, notes i comunicats.

8. FONS DOCUMENTAL
S'han adquirit un total de 81 llibres i 18 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 2007, és a dir, el desenvolupament sostenible i els moviments migratoris.

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.

10. CONVENIS
FUNDACIÓ SA NOSTRA
En el mes de novembre el Fons Pitiús de Cooperació va firmar un
conveni amb la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears pel qual La
Fundació finança el projecte Grups Solidaris financers de dones d'escassos recursos a Mazatenango (Dept. Suchitepéquez - Guatemala)
de l'organització Ensenyants Solidaris al qual aporta la quantitat de
14.267,51 €.

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
El conveni firmat l'any 2005 amb la UIB, s'ha materialitzat en 2007
en diverses col·laboracions del Fons en cursos que ha organitzat la
UIB.
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11. SOCIS
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Enguany han entrat al Fons com a socis de ple dret tres ajuntaments: Ajuntament
de Sant Josep de sa Talaia, Ajuntament de Santa Eulària des Riu i Ajuntament de
Sant Joan de Labritja. Així, per primera vegada des de la seva creació, el Fons aplega tots els municipis pitiüsos. Aquest fet és de gran rellevància, ja que el Fons va
néixer amb la voluntat d'impulsar la cooperació descentralitzada, és a dir, aquella
que es realitza des de les entitats locals. És per això que l'entrada de tots els ajuntament li atorga major credibilitat en incloure la representació de tota la població
pitiüsa.
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PROJECTES 2007
APORTACIÓ PER CONTINENTS

APORTACIÓ PER SECTORS

APORTACIÓ PER BENEFICIARIS
400.000 

370.060 

350.000 
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250.000 

221.959 

200.000 
150.000 
97.385 

100.000 
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CENTREAMÈRICA

NICARAGUA

MILLORA DE LES CONDICIONS D’HABITABILITAT PER A FAMÍLIES DE PAGESOS I ENFORTIMENT DE L’ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA
(201/07)

ZONA: Madriz
ONG: UCOM
BENEFICIARIS DIRECTES: 25 famílies (103 persones) i 45 líders comunitaris
SECTOR: Infraestructura social-habitatge/Enfortiment
de la societat civil
IMPORT TOTAL: 94.209 €
APORTACIÓ FONS: 45.963 €
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

MEMÒRIA 2007

El projecte té com a finalitat incidir en dos components bàsics identificats per al desenvolupament del
municipi com a prioritat a la zona d’intervenció: el primer component és el suport a 25 famílies de dos
comunitats rurals (El Jobo i La Ceiba) classificades
d’extrema pobresa, mitjançant la facilitació del material per a la construcció de 25 habitatges a famílies
que reuneixin els criteris de selecció establerts.
Aquesta actuació es considera bàsica per evitar l’emigració de la població cap a les ciutats i per fer produir
la terra, preservant els recursos naturals. El segon
component pretén millorar les condicions per a l’enfortiment de l’organització comunal a nivell del municipi
en la seva qualitat d’espais organitzatius democràtics.
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PROJECTES APROVATS 2007

NICARAGUA
SISTEMA DE RECOLLIDA DE RESIDUS EN EL
CASC URBÀ DE POSOLTEGA (242/07)

MILLORA DE LES CONDICIONS DE VIDA DE LA POBLACIÓ RURAL DEL MUNICIPI DE PALACAGÜINA

ZONA: León

(315/07)

ONG: Fundación Popol Na
BENEFICIARIS DIRECTES: 6.037 persones
SECTOR: Municipalisme/Protecció del medi ambient

ZONA: Madriz
ONGD: Mans Unides
CONTRAPART: CAPRI

IMPORT TOTAL: 42.564 €

BENEFICIARIS DIRECTES: 865 pagesos/es

APORTACIÓ FONS: 30.116 €

SECTOR: Productiu-agrícola

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

IMPORT TOTAL: 49.017,58 €
APORTACIÓ FONS: 23.299 €

La recollida i tractament de residus sòlids és un
servei que des de fa temps està sol·licitant la població
urbana de Posoltega, però el govern municipal no disposa dels mitjans econòmics ni tècnics per posar-lo
en funcionament. Per aquest motiu, el projecte preveu
dotar l’Alcaldia amb els mitjans necessaris per a la
prestació del servei de recollida de residus sòlids.
S’instal·laran contenidors i es realitzarà un estudi per
dissenyar adequadament la ruta de recollida. Per
aconseguir la participació i implicació de la població
en la neteja de carrers i llocs públics, es formaran brigades a cada zona de la ciutat amb persones voluntàries i es realitzarà una extensa campanya de divulgació. A més, el projecte també preveu elaborar un
estudi sobre el tractament dels residus sòlids, que
permeti en el futur aprofitar adequadament els fems.
Finalment, es treballarà en l’organització de joves a la
zona urbana, reforçant les agrupacions ja existents i
creant-ne una de nova.

ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

Amb aquest projecte es vol donar suport a 144
famílies de 12 comunitats del municipi de Palacagüina,
per a millorar la seva situació alimentària. S’impulsarà
un procés d’assistència tècnica i capacitació per al
foment de nous mètodes de conreu, diversificació de
productes, conservació de sòls i introducció de reg. Es
farà especial èmfasi en la instal·lació de sistemes de
reg, ja que a totes les comunitats hi ha rierols que possibiliten la retenció d’aigua (recurs molt escàs a la
zona). Es pretén, a més, fer una tasca de conscienciació social i sensibilització de les autoritats pel que fa
a l’ús de l’aigua, el sòl i el bosc.

EL SALVADOR

SUPORT A LA MODERNITZACIÓ DEL SISTEMA
DE PROCESSAMENT I VENDA DE MEDICINES I
ESSÈNCIES NATURALS (219/07)

ENFORTIMENT ECONÒMIC, SOCIAL I AMBIENTAL DELS MUNICIPIS DE SAN JOSÉ VILLANUEVA
I LA LIBERTAD (243/07)

ZONA: Las Marías / Chinameca / San Miguel

ZONA: La Libertad

ONG: FUNDE

ONG: Acua

BENEFICIARIS DIRECTES: 45 dones

BENEFICIARIS DIRECTES: 946 persones

SECTOR: Desenvolupament econòmic

SECTOR: Multisectorial (enfortiment de la societat
civil, educació, protecció del medi ambient i productiuagrícola)

IMPORT TOTAL: 65.448,50 €
APORTACIÓ FONS: 45.189 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

IMPORT TOTAL: 114.005 €
APORTACIÓ FONS: 35.386 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

Es busca amb aquest projecte donar suport a l’activitat que porten a terme les dones i joves que integren la Cooperativa de Mujeres Luz en el Horizonte,
del Cantón Marías. Aquesta Cooperativa es dedica a
la producció, processament i comercialització de
medicines i essències naturals, però no disposa
actualment d’accés als recursos financers, ni al suport
tècnic suficient que permeti desenvolupar i millorar les
petites empreses rurals de les cooperativistes. Per
contribuir a l’augment del seu nivell d’ingressos, el
projecte es proposa treballar en quatre àmbits principals:
a) Enfortiment de la gestió empresarial
b) Modernització del sistema de producció/processament
c) Accés al mercat i comercialització

MEMÒRIA 2007

d) Dotació d’un Fons d’Inversió no reemborsable.
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El Plan Director para el Abastecimiento y
Saneamiento de Agua en Zonas Rurales del Sur de La
Libertad posa de manifest la vulnerabilitat econòmica,
social i ambiental de la població de les comunitats
rurals d’aquesta zona , especialment greu en dones i
infants. Aquest projecte es proposa treballar des de
diversos àmbits d’actuació per tal de fer front a aquesta situació. Així, les activitats programades s’encaminaran a: 1) enfortir les capacitats locals d’organització
i d’elaboració de plans de gestió comunitaris; 2) promoure una reconversió de l’enfocament productiu, per
tal de millorar la dieta familiar i la generació d’ingressos ; 3) promoure una consciència ambiental orientada a la participació de la població en la conservació
dels recursos naturals i 4) incidir en la transformació
dels patrons tradicionals de desigualtat de gènere.

PROJECTES APROVATS 2007

EL SALVADOR

GUATEMALA

ONGD: Mans Unides

PROGRAMA DE SEGUIMENT, ENFORTIMENT,
SUPORT A L’ORGANITZACIÓ SOCIAL, CONSOLIDACIÓ DE LA INSTITUCIONALITAT MUNICIPAL I
CONSTRUCCIÓ D’INFRAESTRUCTURES EDUCATIVA AL MUNICIPI DE JEREZ (240/07)

CONTRAPART: CORDES

ZONA: Jutiapa

BENEFICIARIS DIRECTES: 103 famílies

ONG: INCIDE

SECTOR: Productiu-agricultura

BENEFICIARIS DIRECTES: 46.928 persones

IMPORT TOTAL: 177.009,51 €

SECTOR: Municipalisme

APORTACIÓ FONS: 47.911 €

IMPORT TOTAL: 44.941,50 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

APORTACIÓ FONS: 24.017 €

MILLORA DE LES CONDICIONS SOCIOECONÒMIQUES DE LA POBLACIÓ DE BAJO LEMPA (230/07)
ZONA: Zacatecoluaca / La Paz

ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa
Amb aquest projecte es vol contribuir a minimitzar
la vulnerabilitat de la població rural de la zona del Bajo
Lempa, afectada pels danys produïts pel terratrèmol
de 2001, les inundacions, la sequera i la situació continuada de pobresa. La població de la zona disposa de
bona terra per al conreu i dels recursos hidrològics
necessaris, i aquest fet es vol aprofitar per a dissenyar
i posar en execució una sèrie d’accions productives
que millorin i enforteixin els ingressos de les famílies i
el desenvolupament de les comunitats.

Les accions de desenvolupament iniciades als
municipis de Jutiapa en els darrers anys necessiten
per a la seva continuïtat accions que donin suport tant
a la participació ciutadana com a l’enfortiment de la
institucionalitat municipal. Per això, amb aquest projecte es vol continuar el seguiment i suport al govern
municipal, per tal que pugui sustentar i promoure el
desenvolupament del municipi en el seu conjunt. Els
àmbits de treball per a aquest projecte serien:
a) Enfortiment de la capacitat d’administrar i obtenir
recursos financers
b) Enfortiment del sistema de consells de desenvolupament municipal i local
c) Implementació, execució i avaluació dels plans
municipals de desenvolupament
d) Suport i enfortiment de la mancomunitat de municipis
e) Suport a la construcció d’infraestructura educativa
per a desenvolupar-hi accions de qualitat.
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GUATEMALA

SUPORT A L’ALFABETITZACIÓ I INFRAESTRUCTURA ECONÒMICA FAMILIAR DE DONES MAIES
(213/07)

GRUPS SOLIDARIS FINANCERS DE DONES
D’ESCASSOS RECURSOS (214/07)

ZONA: Lanquín i Chahal / Alta Verapaz

ONGD: Ensenyants Solidaris

ONGD: STEI-i

CONTRAPART: ADEHGUA

CONTRAPART: Conavigua
BENEFICIARIS DIRECTES: 43 dones

BENEFICIARIS DIRECTES: 250 dones indígenes i
desplaçades

SECTOR: Formació

SECTOR: Desenvolupament econòmic-productiu

IMPORT TOTAL: 49.876 €

IMPORT TOTAL: 46.520 €

APORTACIÓ FONS: 36.082 €

APORTACIÓ FONS: 36.355 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa / Fundació Sa Nostra

Aquest projecte vol ser continuació de la tasca iniciada durant l’any 2006, amb finançament del Fons
Pitiús, per estendre-la a altres comunitats dels mateixos municipis. Es vol contribuir a la superació de l’analfabetisme, un problema estructural a Guatemala,
amb l’alfabetització d’un total de 43 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:

El projecte consisteix en l’ampliació de fons de
préstec per a microcrèdits a diverses àrees del departament de Suchitepéquez. Aquests microcrèdits s’atorguen a dones de molt baixos recursos econòmics, per
tal que puguin desenvolupar la seva capacitat productiva i millorar la seva situació econòmica. Els recursos
del projecte es destinaran a tres àrees diferents:

a) L’establiment de 40 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.

ZONA: Mazatenango / Suchitepéquez

a) formació de les dones que integren els grups solidaris financers per incrementar els seus coneixements en administració de micronegocis
b) augment de la quantitat que s’atorga en els crèdits
individuals, per tal que les dones puguin obtenir
més beneficis amb les seves activitats productives
c) suport amb microcrèdits a 4 grups de dones que
necessiten finançament per a les seves activitats.

PROJECTES APROVATS 2007

GUATEMALA

ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ CÍVICOPOLÍTICA DE LES DONES DE PETÉN (227/07)

CENTRE EDUCATIU COMUNITARI (236/07)

ZONA: Santa Ana i Dolores / Petén

ONGD: Ibiza Diócesis Misionera

ONGD: Paz con Dignidad

CONTRAPART: Frailes Carmelitas Descalzos

CONTRAPART: Asociación de Mujeres de Petén Ixquik

BENEFICIARIS DIRECTES: infants i joves indígenes

BENEFICIARIS DIRECTES: 2.484 dones i 1.132 homes

SECTOR: Educació

SECTOR: Enfortiment de la societat civil

IMPORT TOTAL: 42.500 €

IMPORT TOTAL: 231.473,26 €
APORTACIÓ FONS: 37.167 €

ZONA: Panajachel / Sololá

APORTACIÓ FONS: 22.500 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

El projecte pretén enfortir la participació de les
dones del departament del Petén en els espais públics
de presa de decisions. Aquesta participació és molt
baixa a conseqüència de l’educació tradicional d’exclusió que han rebut, a les tasques assignades sempre
a les dones, al clima de pressió creat pels alts índexs
de violència contra les dones i a les greus diferències
que existeixen en les oportunitats d’estudi d’homes i
dones.
Per contribuir a modificar aquesta situació, el projecte preveu incidir fonamentalment en tres aspectes:
a) Empoderament personal, a partir d’activitats de formació i educació
b) Solidaritat entre les dones, conformant “grups de
solidaritat” que s’integrin en les xarxes de dones
dels municipis
c) Solidaritat entre homes i dones, per mitjà de campanyes de divulgació i sensibilització.

A partir de la iniciativa de diversos sectors del
municipi de Panajachel, 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
i en les convocatòries de 2004 i 2005 el Fons va aprovar el suport de la contractació i formació del personal
docent. El projecte presentat a la convocatòria de
2007 és de continuïtat de la feina que es desenvolupa
al centre educatiu i per això sol·licita novament el
finançament de la contractació del professorat i de les
despeses de funcionament.

HONDURES

MILLORA DE L’HABITATGE A FAMÍLIES POBRES
(235/07)
ZONA: Arada, San Nicolás i Nueva Celilac / Santa
Bárbara
ONGD: Càritas
CONTRAPART: Centro Cultural Hibueras
BENEFICIARIS DIRECTES: 548 persones
SECTOR: Infraestructura social-sanitat
IMPORT TOTAL: 28.349,20 €
APORTACIÓ FONS: 22.679 €
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

MEMÒRIA 2007

Aquest projecte està encaminat a reduir la incidència del Mal de Chagas entre la població de cinc comunitats del departament de Santa Bárbara: La Cuchilla,
Las Marías, Arada, San Manuel de Triunfo i Celilac.
Per aconseguir-ho, es milloraran les condicions de
salubritat de 83 habitatges, ja que es substituiran els
sostres de palla i els sòls de terra per làmines de zinc
i ciment. A més, paral·lelament s’informarà a la població beneficiària sobre com es manifesta aquesta malaltia i sobre com es pot evitar.
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SUDAMÈRICA

PROJECTES APROVATS 2007

PERÚ
TERRENY INTEGRAL PER A L’AUTOSOSTENIMENT
DE L’ALBERG INFANTIL UÑACHA (233/07)
ZONA: Quiquijana / Quispicanchis/ Cuzco
ONGD: Càritas
CONTRAPART: Congregación Siervas de Cristo
Sacerdote
BENEFICIARIS DIRECTES: 100 infants
SECTOR: Productiu- agricultura/Formació

CREACIÓ DEL TALLER D’INDÚSTRIA DEL VESTIT
(237/07)
ZONA: Víctor Larco Herrera / Trujillo / La Libertad
ONGD: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo

IMPORT TOTAL: 29.164,76 €

CONTRAPART: Congregación Agustinas Hermanas
del Amparo

APORTACIÓ FONS: 7.230 €

BENEFICIARIS DIRECTES: 320 dones

ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

SECTOR: Formació
IMPORT TOTAL: 58.245,47 €

La construcció de l’alberg per a infants Uñacha, que
té capacitat per acollir a 100 infants en situació d’abandonament, ha finalitzat a principis de 2007. Amb
aquest projecte es vol aconseguir que l’alberg tengui
capacitat per cobrir totes les seves despeses. Per ferho, s’adquirirà un terreny per al conreu d’hortalisses i
fruiters i es contruirà una granja per a la cria d’animals.
La major part de la producció que se n’extregui servirà
per a l’alimentació dels infants. L’excedent es vendrà
per a obtenir ingressos que permetin l’adquisició d’altres aliments necessaris i, també, fer front a les despeses en educació i salut.
D’altra banda, els infants participaran en el treball
del terreny i de la granja, que es farà amb criteris ecològics, per tal que puguin rebre formació sobre l’activitat tradicional de les seves comunitats d’origen.

APORTACIÓ FONS: 17.345 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

El projecte consisteix en la creació d’un taller d’indústria del vestit destinat a mares de família i al·lotes
joves d’escassos recursos i amb dificultats per entrar
en el món laboral. En aquest centre, les beneficiàries
rebran formació teòrica i pràctica que els permetrà
confeccionar diferents peces de roba i aprendre les
pautes necessàries per a l’organització d’una petita
empresa pròpia. Això permetrà que tenguin la possibilitat de comercialitzar els productes confeccionats i,
per tant, de millorar els seus ingressos i la seva situació econòmica.
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PERÚ
ENFORTIMENT DEL PROGRAMA PER A LÍDERS
JUVENILS I ADULTS, COMPROMESOS AMB EL
DESENVOLUPAMENT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
(229/07)
ZONA: Puente Piedra, Ancón i Cercado de Lima / Lima
ONGD: Ayne España
CONTRAPART: Ayne Perú
BENEFICIARIS DIRECTES: 440 persones
SECTOR: Enfortiment de la societat civil
IMPORT TOTAL: 56.569,8 €
APORTACIÓ FONS: 45.255 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

MEMÒRIA 2007

Aquest projecte busca desenvolupar l’organització i
capacitació de líders, tant juvenils com adults. Això
permetrà que puguin augmentar la seva capacitat de
promoure l’organització a les seves comunitats d’origen. Es busca que els líders reforcin les seves habilitats i capacitats fent la rèplica de tots els coneixements adquirits en experiències anteriors a les cinc
poblacions més necessitades dels tres districtes beneficiaris. Això permetrà capacitar la població d’aquestes
comunitats en favor de la participació activa en propostes de desenvolupament.
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PROJECTES APROVATS 2007

ÀSIA

ÍNDIA

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA DE MICROIRRIGACIÓ PER ASPERSORS A KOTHACHERUVU I
TADIPATRI (215/07)
ZONA: Bathalapalli i B.K. Samudran / Anantapur /
Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicenç Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS DIRECTES: 385 pagesos
SECTOR: Productiu-agricultura
IMPORT TOTAL: 122.182 €
APORTACIÓ FONS: 32.004 €

CONSTRUCCIÓ D’UNA COLÒNIA DE CASES A
VALASA (216/07)
ZONA: Kalyandurg / Anantapur / Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicenç Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS DIRECTES: 39 famílies
SECTOR: Infraestructura social-habitatge
IMPORT TOTAL: 57.713,45 €
APORTACIÓ FONS: 39.655 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

Aquest projecte consisteix en la implantació del sistema de microirrigació per mitjà d’aspersors a diverses
àrees de les localitats de Kothacheruvu i Tadipatri. Els
beneficiaris del projecte, agricultors que pertanyen a
les castes més baixes de l’Índia, podran augmentar
amb aquest nou sistema de reg la seva productivitat i
capacitat d’ingressos, ja que permet aprofitar millor l’aigua disponible i augmentar i diversificar els conreus.
Per assegurar un correcte ús d’aquesta instal·lació, el
projecte preveu realitzar tallers de formació per a les
persones beneficiàries.

Amb aquest projecte es vol proporcionar una llar a
39 famílies de la localitat de Valasa, que pertanyen a
les castes més baixes de la societat. Es busca així
reforçar la identitat i l’autoestima de les persones
beneficiàries i 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 i es faran amb materials resistents.

ÍNDIA
CONSTRUCCIÓ D’UNA COLÒNIA DE CASES PER
A PERSONES POBRES DE LES ZONES RURALS
EN EL POBLE DE PULLIKUNTA (310/07)
ZONA: Kalyandurg / Anantapur / Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS DIRECTES: 15 famílies
SECTOR: Infraestructura social - habitatge
IMPORT TOTAL: 24.102,14 €
APORTACIÓ FONS: 19.281,71 €
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

MEMÒRIA 2007

Amb aquest projecte es vol proporcionar una llar a
15 famílies dàlits de la localitat de Pullikunta. Es busca
així reforçar la identitat i l’autoestima de les persones
beneficiàries i 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 i es faran amb materials resistents.
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PROJECTES APROVATS 2007

TIBET - XINA

CONSTRUCCIÓ D’UN TALLER DE CATIFES PER A
LA FORMACIÓ PROFESSIONAL I CREACIÓ D’OCUPACIÓ (247/07)

CONSTRUCCIÓ DE L’ESCOLA RURAL DE DACHA
PER ALS INFANTS DE SIS POBLES (322/07)

ZONA: Damxung / Lhasa

ONGD: Comunidad Humana

ONGD: Comunidad Humana

CONTRAPART: Federació de Dones

CONTRAPART: Federació de Dones

BENEFICIARIS DIRECTES: 400 infants

BENEFICIARIS DIRECTES: 60 al·lotes nòmades

SECTOR: Infraestructura social - educació

SECTOR: Formació

IMPORT TOTAL: 113.000 €

IMPORT TOTAL: 62.500 €
APORTACIÓ FONS: 43.000 €

ZONA: Panam / Shigatse

APORTACIÓ FONS: 25.511 €
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

El projecte vol millorar la qualitat de la formació professional que s’imparteix en el Taller de Catifes i
Tapissos del Centre de Formació Professional de
Damxung, i millorar també les possibilitats d’accés a
una ocupació laboral de les estudiants. Actualment,
aquest taller ocupa un antic hospital abandonat i no
presenta les condicions d’espai i de salubritat adequades per a l’activitat docent i per a la vida de les internes, al·lotes joves d’entre 12 i 17 anys, que provenen
de famílies nòmades. L’any 2006, amb finançament
del Govern Balear, es va adquirir nova maquinària i es
va potenciar la formació del professorat.
Aquest procés de millores es continuarà a través de
la construcció d’un nou edifici per al taller, més gran i
adaptat a la seva funció, i de nous dormitoris i latrines
amb condicions d’habitabilitat adequades per a les
internes. Amb aquestes intervencions es preveu poder
millorar la qualitat dels productes fabricats en el taller,
de manera que siguin comercialitzats amb facilitat.
Amb aquests ingressos es preveu assumir part de les
despeses del taller i millorar també la situació econòmica de les estudiants.

Amb aquest projecte es vol millorar les condicions
dels infants de sis pobles rurals de Tibet, per mitjà de
la millora de la infraestructura escolar i els serveis
sanitaris. Per fer-ho, s’edifica l’escola internat de
Dacha, amb capacitat per a 200 infants i es dotarà amb
sistema d’aigua potable i amb un hivernacle. També es
realitzarà una campanya de formació sanitària, es proporcionarà el material higiènic necessari i es realitzaran revisions mèdiques als infants.
El projecte es va inciar en el mes de juliol de 2007
amb la demolició de l’escola antiga i la quantitat aportada pel Fons anirà destinada a realitzar el darrers
pagaments de la construcció i a l’adquisició de l’equipament.
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ÀFRICA

MOÇAMBIC

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES ESCOLARS A MIHECANE (225/07)

MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES ESCOLARS A MARCAÇÃO (241/07)

ZONA: Ribáuè / Nampula

ZONA: Luabo / Chinde / Zambezia

ONGD: Dignidad

ONGD: Dignidad

CONTRAPART: Dignidade

CONTRAPART: Dignidade

BENEFICIARIS DIRECTES: 307 infants

BENEFICIARIS DIRECTES: 307 infants

SECTOR: Educació

SECTOR: Educació

IMPORT TOTAL: 23.091,18 €

IMPORT TOTAL: 38.917,71 €

APORTACIÓ FONS: 17.638 €

APORTACIÓ FONS: 24.506 €

ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera

ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

Dignidade treballa a Mihecane des de l’any 2003.
Després de diverses converses amb les autoritats i la
comunitat, la població va manifestar la seva intenció de
treballar per a la millora de l’educació. A partir d’aquí,
Dignidade va assumir un programa provisional d’alfabetització. L’any 2005 amb finançament de la CAIB es
varen construir un pavelló amb tres aules, un magatzem-secretaria i latrines provisionals. En el 2006, es
varen construir tres aules més, es va perforar un pou
i s’hi va instal·lar una bomba i, finalment, es varen
construir quatre latrines ecològiques. Aquest projecte
es pretén continuar amb la millora de les infraestructures escolars de Mihecane, incorporant-hi els següents
elements:

L’any 2004, amb finançament del Fons Pitiús, es va
contruir a Marcação una nova escola amb tres aules.
Actualment, aquest centre ja no pot cobrir les necessitats educatives de la comunitat. Davant això, amb
aquest projecte es vol ampliar el nombre de places
disponibles a l’escola i augmentar la qualitat de l’educació que s’ofereix. Per fer-ho, es milloraran les
infraestructures escolars existents amb els següents
elements:

a) un dipòsit per a emmagatzemar l’aigua extreta del
pou
b) dos cases per al professorat
c) quatre latrines ecològiques
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d) equipament per a les tres aules construïdes durant
el 2006.
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a) Construcció d’un pavelló de tres aules, amb una
superfície de 160m2
b) Construcció d’un habitatge per a professors, per
evitar que hagin de fer desplaçaments de fins a 6
hores
c) Construcció de quatre latrines per a produir compost
d) Excavació d’un pou d’aigua potable i instal·lació
d’una bomba manual, que servirà per a l’abastament de l’escola.

PROJECTES APROVATS 2007

MOÇAMBIC
MILLORA DE LES INFRAESTRUCTURES DE L’ESCOLA
DE
FORMACIÓ
PROFESSIONAL
DIGNIDADE A KONGOLOTE (319/07)
ZONA: Maputo/Matola
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS DIRECTES: 144 dones
SECTOR: Formació
IMPORT TOTAL: 15.889,62 €
APORTACIÓ FONS: 6.821 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany

L'any 2002 es va construir l'escola de formació professional de Kongolote i durant cinc anys s'han realitzat
diversos cursos de formació, dirigits prioritàriament a
dones. Paral·lelament als cursos, s'ha creat una petita
cooperativa, formada per antigues alumnes, que produeix diversos articles de roba.
Un programa estatal de desenvolupament d'infraestructures contemplava, l'any 2002, l'electrificació de
tota la zona, però es va retardar fins el 2007, cosa que
va limitar el funcionament del centre.
Amb l'arribada de l'electricitat, aquest projecte es planteja millorar les infraestructures de l'escola, amb la
dotació d'electricitat al centre i amb la construcció d'una
tanca al voltant de tot el recinte per evitar els robatoris.
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AJUT HUMANITARI

ARGENTINA

PROVISIÓ DE MEDICAMENTS PER AL DISPENSARI DE LA MISSIÓ MARÍA MADRE DE LA
ESPERANZA (220/07)

DOTACIÓ D’UN EQUIPAMENT SANITARI A
YABALIA, BET HANOUN, UMM ALNASSER I ABU
TUEAMEH (228/07)

ZONA: Rosario

ZONA: Gaza

ONGD: Apotecaris Solidaris

ONGD: Paz con Dignidad

CONTRAPART: Centro María Madre de la Esperanza

CONTRAPART: Palestinian Medical Relief Society

BENEFICIARIS DIRECTES: 7.000 persones

BENEFICIARIS DIRECTES: 4.500 dones, infants i
majors

SECTOR: Sanitat
IMPORT TOTAL: 9.000 €
APORTACIÓ FONS: 7.200 €
ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera / Ajuntament
de Sant Antoni de Portmany

El dispensari mèdic-odontològic María Madre de la
Esperanza atén la població que viu en situació d’extrema pobresa a les zones marginals dels voltants de
la ciutat de Rosario. El projecte consisteix en proporcionar medicaments i materials fungibles al dispensari per tal que pugui continuar la seva tasca d’atenció
mèdica i de distribució de medicaments de forma gratuïta entre aquells pacients que ho necessiten.
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PALESTINA
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SECTOR: Sanitat
IMPORT TOTAL: 81.696 €
APORTACIÓ FONS: 52.596 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

Amb aquest projecte es vol proporcionar tractament
sanitari a dones, infants i persones majors que pateixen malalties cròniques i que viuen a les zones més
aïllades de Gaza. La situació actual en els Territoris
Ocupats Palestins ha provocat un desproveïment
generalitzat de medicaments, molt especialment a les
zones rurals. Els medicaments adquirits amb el projecte es distribuiran a quatre centres de la Palestinian
Medical Relief Society, situats en zones de difícil
accés.

PROJECTES APROVATS 2007

EMERGÈNCIA - RECONSTRUCCIÓ
PERÚ

RECONSTRUCCIÓ PER A LA PROVÍNCIA DE
CHINCHA (348/07)
ZONA: Pueblo Nuevo / Chincha / Ica
ONGD: Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
BENEFICIARIS DIRECTES: 700 persones
SECTOR: Infraestructura social
IMPORT TOTAL: 48.784 €
APORTACIÓ FONS: 39.027 €
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa

Es reconstruiran els locals comunitaris dels assentaments humans Keiko Sofía i Los Ángeles, que quedaren totalment destruïts en el terratrèmol del 15 d’agost
de 2007. Aquests locals serviran a la comunitat per
desenvolupar les seves assemblees i contribuirà a
enfortir la seva organització. També s’hi implementaran tallers productius i de recuperació emocional.
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MAPA PROJECTES
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SOCIS
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Consell Insular dEivissa
Consell Insular de Formentera
Govern de les Illes Balears
Ajuntament dEivissa
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
ONGD
Amics del Poble Saharaui
Ayne España Trinitarias
Càritas
Creu Roja
Comunidad Humana
Dignidad
Ensenyants Solidaris-STEI-i
Fundació Vicente Ferrer
Infancia con Futuro
Mans Unides
Paz con Dignidad
UNICEF
SOCIS COL·LABORADORS
Sa Nostra
Gen-Gob
Fundació Deixalles
PIMEEF
UIB
C.C. Can Bonet
C.P. Can Coix
C.P. Puig den Valls
C.P. Sant Jordi
C.P. Santa Gertrudis

Fons Pitiús de Cooperació
C/Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos
07800 Eivissa
Telèfon: 971 390 298
info@fonspitius.org · www.fonspitius.org

