2008

Presentació
L'any 2008 s'ha caracteritzat per la continuïtat i consolidació de la feina que
el Fons Pitiús de Cooperació està desenvolupant des de fa nou anys. No obstant, aquesta consolidació no implica estancament, sinó arrelament a l'espai
pitiús, mitjançant la participació de totes les institucions locals d'Eivissa i
Formentera i la incorporació de nous socis que representen diferents sectors
de la nostra societat.

Precisament, amb la intenció d'apropar l'activitat del fons a les institucions
sòcies, l'assemblea del fons va tenir lloc, per primera vegada, fora del local del
fons i es va desplaçar al municipi de Sant Josep de sa Talaia. Aquest fet, també
dóna visibilitat als Ajuntaments i Consells i mostra el seu compromís en l'establiment d'una política de cooperació compromesa amb els països del sud i amb
la lluita contra la pobresa.

És aquest compromís el que ha permès enguany superar el milió d'euros de
pressupost. Amb aquest import, que prové de tots els habitants d'Eivissa i
Formentera a través de les seves institucions, el fons ha pogut ampliar les partides destinades al finançament de projectes i, per tant, arribar a més beneficiaris i beneficiàries. Aquests projectes es caracteritzen per la voluntat de contribuir a la millora de la qualitat de vida de les comunitats on es desenvolupen.

D'altra banda, s'ha creat la Xarxa de Centres Educatius Solidaris que ha
permès l'entrada com a sòcies col·laboradores del fons a cinc escoles.
L'educació per al desenvolupament constitueix una àrea de treball fonamental
per al fons i, en aquest sentit, l'objectiu de la Xarxa és incorporar-la al Projecte
Curricular dels centres i treballar de forma conjunta i coordinada en aquest
àmbit.
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa set 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 2008 es va presentar a l'assemblea ordinària de socis que va tenir lloc el 28 d'abril de 2009.

INGRESSOS
Detall

TOTALS 2008

Institucions

1.103.805 €
Govern de les Illes Balears
Consell d'Eivissa i Formentera
Consell de Formentera
Ajuntament d'Eivissa
Ajuntament de S. Antoni Portmany
Ajuntament de Sant Josep
Ajuntament de Santa Eulària
Ajuntament de Sant Joan
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ONGS
Convenis entitats
Sa Nostra
Socis Col·laboradors
UIB
GEN
PIMEEF
Deixalles
Xarxa de Centres Educatius Solidaris
Donatius
Ingrés. Financers
Interessos compte normal
Interessos compte termini
Ing. extraordinaris
TOTAL
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412.500,00
275.000,00
30.000,00
195.000,00
32.000,00
114.305,00
42.000,00
3.000,00

€
€
€
€
€
€
€
€
600,00 €
22.000,00 €

22.000,00 €
2.225,00 €
500,00
125,00
600,00
50,00
950,00

€
€
€
€
€
6.373,75 €
3.151,58 €

2.188,59
962,99
890,00 €
1.139.045,33 €

DESPESES
DETALL
Projectes ONGS 2008
Emergències
Proj. Cooper. directa
Oficina Centreamericà
Viatges de seguiment
Sou tècnica (meitat)
Sensibilització
Informació i difusió
Fons documental
Formació
Confederació Fons
Educació per al desenvolupament
Campanya aigua
Campanya mov. migratoris
Festa Fons 2008
Comerç just
* Sou Monitora campanyes
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
Auditoria
Personal
* Sou
* Seguretat Social
Pèrdues crèdits incobrables
Quota ASBAL
Despeses extraordinàries
Despeses amortitzacions
Amortitz. Immob. immaterial
Amortitz. Immob. material
TOTAL

TOTALS 2008
620.165,71
131.877,00
235.397,00
4.017,10
5.029,51
22.295,14
38.045,22

8.035,85
177,95
738,69
4.019,68
1.920,24
780,65
3.045,88
1.817,96
294,27
17.214,05

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
13.839,73 €

1.533,46
1.058,38
817,80
337,51
277,96
566,00
3.707,20
1.259,69
794,78
180,90
597,19
2.708,86

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
41.072,01 €

30.450,02 €
10.621,99 €
86,00 €
86,00 €
1,04 €
4.223,26 €
1.061,28 €
3.161,98 €
1.116.048,72 €
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APORTACIÓ INSTITUCIONS
Aj. de Sant Eulària
des Riu

Aj. de Sant Joan
de Labritja

Aj. de Sant Josep
de sa Talaia
Govern de les Illes
Balears

Aj.de Sant Antoni
de Portmany

Aj. d'Eivissa

Consell de
Formentera

Consell d'Eivissa

DISTRIBUCIÓ DESPESES
Sensibilització
3%

Gestió
5%

Activitats
92%

DISTRIBUCIÓ DESPESES ACTIVITATS
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Projectes Cooperació
directa
24%
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Emergències
13%

Seguiment de
projectes
1%

Projectes ONG
62%

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008
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 29 projectes de cooperació dels quals se'n varen
acceptar 20 (15 d'organitzacions no governamentals d'Eivissa i Formentera per
valor de 599.950,13 € i 5 d'organitzacions de països del Sud amb un total de
235.397 €). Així mateix, en el mes de setembre, es va obrir una convocatòria
extraordinària per a les ONG sòcies. S'hi varen presentar un total de 6 projectes i
se'n van aprovar 4 per valor de 93.938,13 €.
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2. SEGUIMENT DE PROJECTES SOBRE EL TERRENY
Enguany, s'ha fet el seguiment dels projectes a Nicaragua i El Salvador. Del 2 al 15 de juny, el Fons Pitiús
de Cooperació va tenir l'oportunitat de conèixer sobre el terreny les iniciatives que s'han finançat en els darrers
anys en aquests dos països.

A Nicaragua, el fons, juntament amb altres institucions de les Illes Balears, es
reuní amb candidats de diferents partits polítics del municipi de Totogalpa, on el fons
treballa des de fa anys. L'objectiu va ser conèixer les seves propostes de cara a les
eleccions municipals del mes de novembre, així com buscar un compromís que
garantís la continuïtat dels processos de concertació i participació ciutadana impulsats amb la cooperació del Fons Pitiús. Finalment, es varen fixar les bases polítiques i tècniques per continuar la relació de treball iniciada l'any passat de forma
directa amb l'alcaldia i que es concreta amb el finançament d'habitatges i la concessió de microcrèdits.
A més del seguiment dels projectes finançats a Totogalpa, també es visitaren els
que s'han finançat en els darrers anys al departament de Chinandega (sistema de
recol·lecció de residus sòlids del casc urbà de Posoltega) i a l'illa d'Ometepe, departament de Rivas (suport a una xarxa de turisme sostenible).
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Els projectes visitats a El Salvador varen ser els finançats a través de dos organitzacions: ACUA, a la zona rural de La Libertad, adreçats a l'enfortiment de les
capacitats productives i organitzatives de les famílies de pagesos; FUNDE, a la
regió de la Sierra Tecapa-Chinameca, dirigit a enfortir la gestió empresarial, modernitzar el sistema de producció-processament i potenciar la comercialització dels productes que fa una cooperativa de dones a partir del processament d'essències naturals. Igualment, el viatge a El Salvador va servir per entrar en contacte amb altres
organitzacions com PROCOMES, que treballa a la zona metropolitana de San
Salvador.
Així mateix, el fons té una oficina a Managua (Nicaragua) de forma permanent.
Amb aquesta presència física el fons pretén articular el procés de seguiment sobre
el terreny i planificar el desenvolupament de manera conjunta amb les contraparts
del Sud, establint accions estratègiques i concretes. Igualment, a través d'aquesta
oficina s'estableixen lligams de solidaritat i cooperació entre entitats, col·lectius i
governs locals de les Illes Balears i de la zona de Centreamèrica.
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Carmen Mercedes Hurtado, alcaldessa de Totogalpa (municipi de Nicaragua
on el Fons treballa des de l'any 2000) va realitzar, el dia 16 d'abril, una visita a
Eivissa. Durant aquesta jornada, es va reunir amb el president del Consell
d'Eivissa, Xico Tarrés, amb el president del Fons, Santiago Pizarro, i amb una
nombrosa representació de l'Assemblea del Fons Pitiús.

VISITA DE
L'ALCALDESSA
DE TOTOGALPA

El motiu principal d'aquesta visita va ser el de donar a
conèixer una nova iniciativa que ha engegat el municipi de
Totogalpa, juntament amb tres municipis més del departament. Els quatre han constituït una mancomunitat que ha
pres les regnes de les accions de cooperació que es desenvolupen en els seus municipis i se'n responsabilitzen
directament.
A més, es va aprofitar la visita per signar un conveni de
treball entre l'Alcaldia de Totogalpa i el Fons Pitiús, per tal
de garantir la transparència en l'ús dels recursos que es
transfereixin des del Fons.

3. EMERGÈNCIA / AJUT HUMANITARI
TINDUF -ALGÈRIA
Projecte 363 i 481: Emergència alimentària als campaments de refugiats saharauis.
Enguany el fons ha finançat dos projectes d'ajut humanitari en aquesta zona consistents en la compra d'aliments (llegum, sucre, oli o farina) per distribuir entre els 165.000
refugiats que viuen actualment als campaments. El projectes varen ser presentats per
l'associació d'amics del poble saharaui de les Illes Balears i es varen aprovar en gener
per un import de 40.000€ i en novembre per un import de 24.741€.

Projecte 396: Suport a l'emergència de
Marcação.
Entre novembre de 2007 i gener de 2008 diverses
zones de Moçambic es varen inundar provocant la
pèrdua de cultius i de cases. Una d'aquestes zones va
ser la comunitat de Marcação, on 400 famílies varen
perdre la totalitat de les collites i algunes cases. El
fons ha finançat diferents projectes en aquesta comunitat a través de l'organització Dignidad i, també a través d'ella, va finançar un projecte d'emergència per un
import de 38.055€. El projecte consistí en la distribució de llavors de dacsa i mongeta, així com en la creació d'un banc d'aliments bàsics per a la població amb
l'objectiu de cobrir les necessitats de subsistència de
la població mentre arriba la collita.

[9]

TOTOGALPA-NICARAGUA
Projecte 459: Reducció de l'impacte indirecte causat pels huracans Gustav i Ike.
Els huracans Gustav i Ike afectaren de forma indirecta el municipi de Totogalpa, però l'alta vulnerabilitat ambiental, provocà
que les comunitats es veiessin afectades en tres sectors
bàsics: l'alimentació, l'habitatge i les vies de comunicació. La
municipalitat va pal·liar els dos primers i, a partir d'aquí la prioritat marcada per la comunitat va ser la rehabilitació de les tres
vies d'accés que permeten la sortida de la collita, el pas dels
estudiants per anar als centres de primària i secundària així
com el trasllat de malalts a les unitats de salut.
En aquest sentit, el fons va finançar un projecte presentat per
la UCOM consistent en la rehabilitació d'una caixa-pont i d'una
claveguera. L'aportació del fons va ser de 19.081€.

TIBET-XINA
Projecte 473: Ajut d'emergència per als damnificats del terratrèmol de
Damxung.
El passat 6 d'octubre un terratrèmol de 6,6 graus en l'escala Richter va sacsejar la
comarca de Damxung i cinc aldees quedaren completament destruïdes.
Afortunadament, no s'hagueren de lamentar vides humanes però 160 famílies quedaren al carrer vivint en tendes de campanya proporcionades per l'exèrcit. Donades
les baixes temperatures de l'hivern, el projecte va donar una resposta ràpida als
damnificats amb abrics típics tibetans per fer front al fred i poder sobreviure fins que
la climatologia els permetés reconstruir la seva casa. El projecte va ser presentat
per Comunidad Humana, organització que treballa amb el fons des de fa vuit anys
i, a través d'ell, es compraren abrics per un import de 10.000€ (227 per homes, 376
per dones i 193 per infants).

4. DELEGACIÓ INSTITUCIONAL AL SAHARA OCCIDENTAL
En el mes d'octubre, la Comissió d'Enllaç de les Illes Balears, integrada per
l'Intergrup Parlamentari "Pau i Llibertat al Sàhara", la Direcció General de
Cooperació, la Delegació de la RASD a les Illes Balears, els Fons de Cooperació
de Mallorca, Menorca i de les Pitiüses, l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí i
Escola en Pau, organitzaren una visita institucional als Campaments de Refugiats
del Sàhara a Tinduf (Algèria).

MEMÒRIA 2008

Aquest viatge tenia diversos objectius: mostrar el suport de la comunitat de les
Illes Balears al poble saharaui i la intenció de seguir col·laborant en els projectes d'ajuda humanitària envers la població dels campaments de refugiats, demandar a la
comunitat internacional una solució negociada al conflicte i expressar la preocupació
per la greu situació de violació dels drets humans que es pateix al Sàhara ocupat.
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Durant el viatge es mantingueren reunions i entrevistes amb els governadors de
les Wilayes de El Aiun i Dajla, el President dels Parlament Saharaui i el President de
la Mitja Lluna Roja Saharaui, el Ministre de Cooperació i amb el coordinador de la
MINURSO (Comissió de Nacions Unides per al Referèndum al Sàhara Occidental).
A més, es visitaren alguns dels projectes finançats pel Fons Pitiús, com la sala
d'urgències de Rabuni i la línia telefònica de Dajla.

5. SENSIBILITZACIÓ
Aquesta campanya sobre les migracions es va iniciar a la tardor de 2007 i finalitzà en el mes de maig de 2008 amb 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.

Al llarg d'aquests mesos es desenvoluparen diverses activitats:

CONFERÈNCIA
Codesenvolupament: migracions i desenvolupament
El dia 22 de gener, al Club Diario de Ibiza, Aliou Diao, especialista en codesenvolupament, va impartir una xerrada sobre aquesta qüestió. La seva exposició va anar acompanyada d'un reportatge del programa 30 Minuts de Televisió de
Catalunya: Àfrica: anar i tornar.

CAMPANYA “EL
VIATGE INCERT:
COMPRENDRE
LES MIGRACIONS”

Diao va explicar que el codesenvolupament busca
que les persones immigrades participin de manera
activa en processos de desenvolupament en els seus
països d'origen, ja que ningú millor que elles coneix les
problemàtiques i les dinàmiques de funcionament
locals. A més, les persones nouvingudes s'apropen així
als llocs de presa de decisions en els països d'acollida
i es reconeix la seva capacitat d'incidir amb eficàcia als
llocs on hi ha més necessitat.

CICLE DE CINEMA
Tant a Eivissa com a Formentera, es projectaren quatre pel·lícules amb diferents visions de tot allò que comporta el fenomen de les migracions.
Agua con sal - Direcció: Pedro Pérez Rosado / Espanya /2005
Las uvas de la ira - Direcció: John Ford. Nacionalitat: Estats Units. Any: 1940
Quiero ser como Beckam - Direcció: Gurinder Chadha. Nacionalitat: Regne
Unit, Alemanya. Any: 2002
Mississipi Masala - Direcció: Mira Nair. Nacionalitat: Regne Unit, Estats Units.
Any: 1991.

CONTACONTES PER ADULTS
Contes per a un futur possible
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Juan Recio, voluntari d'Ensenyants Solidaris, va oferir dos sessions de contacontes, una a Eivissa i l'altra a Formentera, amb textos de Mario Benedetti, Julio
Cortázar, Raymond Devos, Augusto Monterroso, León Felipe i d'altres escrits pel
mateix narrador.

[12]

CICLE DE VÍDEO-FÒRUM
En el mes d'abril es projectaren tres documentals al Club Diario de
Ibiza: Pobladores, Murs i Wandiyà.

TEATRE
Pepe Garamendy va presentar l'espectacle de monòlegs INMIGRANDES! , en què va posar paraula i ironia a la nova immigració.
Ens va parlar de nosaltres i de les nostres petites i grans misèries
racistes, classistes i masclistes i dels somnis de l'immigrant recent arribat. Garamendy va combinar l'agilitat i la subtilesa amb la crítica moral
del telemarató i la hipocresia del progressisme de façana, amb un riure
intel·ligent.
L'espectacle va tenir lloc a la Sala Municipal de Cinema de
Formentera i a l'Espai Cultura Can Ventosa en el mes de maig.

El Fons Pitiús decidí dedicar a l'aigua la nova campanya de sensibilització que
es desenvolupa entre setembre de 2008 i agost de 2009.
El motiu d'aquesta tria va ser que, encara que diverses organitzacions internacionals estan dedicant en els darrers anys una important atenció a l'aigua, les
xifres actuals són ben poc esperançadores: més de mil milions de persones no
tenen accés a l'aigua potable i prop de dos mil cinc-cents milions no disposen de
sistemes de sanejament adequats.

CAMPANYA:
L'AIGUA,
UN DRET I UNA
RESPONSABILITAT
COMPARTIDA

Cadascuna d'aquestes persones pateix en la seva vida diària les conseqüències de l'escassesa d'aigua, la desertització, la sobreexplotació dels recursos
hídrics, la contaminació dels aqüífers, rius, llacs, etc... I tot això, evidentment,
contrasta de forma molt injusta amb la irresponsabilitat i despreocupació amb què
tractam l'aigua en el nostre entorn immediat.
Per contribuir a capgirar aquesta situació, amb la campanya L'aigua, un dret i
una responsabilitat compartida es busca assolir els següents objectius:
Analitzar les causes i conseqüències socials, ambientals, econòmiques, etc.,
de la manca d'accés a l'aigua potable i al sanejament.
Posar de manifest la relació existent entre accés a l'aigua potable i desenvolupament.
Fomentar una actitud de compromís i responsabilitat amb la demanda del respecte universal del dret humà d'accés a l'aigua potable.
Estimular un ús responsable de l'aigua tant a nivell col·lectiu com individual.

[13]

Així mateix, amb aquesta campanya, el Fons Pitiús inicia una nova manera de
plantejar la sensibilització mitjançant la participació en les festes patronals de diversos pobles, tant d'Eivissa com de Formentera.
Aquesta experiència es va posar en funcionament per primera vegada en el mes de
setembre a les festes de Jesús i a les de Sant Miquel de Balansat, i va continuar a Santa
Gertrudis de Fruitera en novembre i a Sant Francesc de Formentera en desembre.
A les festes de Jesús el Fons va participar en una mostra d'ONG. Aprofitant
aquesta jornada, es va presentar l'exposició que porta el mateix títol que la campanya i que mostra els projectes que els Fons Pitiús ha finançat en els darrers anys
relacionats amb l'accés a l'aigua potable, l'ús eficient de l'aigua i el sanejament.
Després, l'exposició es va poder veure al porxo de la botiga de Can Pascual.
A la mateixa jornada solidària també s'hi va projectar la pel·lícula d'animació
situada a l'Àfrica Kirikú i la bruixa, que parla d'aigua, però que sobretot mostra que
és necessari tenir un esperit crític per veure que les coses no sempre són el que
semblen a primera vista.
El Fons participà en les festes de Sant Miquel de Balansat en col·laboració amb
Algo Más, la botiga de comerç just del poble. Així, el dia 28 de setembre es va programar una tarda d'activitats, que va incloure des d'un berenar de degustació de productes de comerç just, fins a la projecció de Kirikú i la bruixa i de El Milagro de
Candeal. L'exposició sobre l'aigua també es va poder veure durant una setmana al
Club de la 3a Edat de Sant Miquel.
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La pel·lícula d'animació Kirikú i la bruixa també es va projectar a l'envelat de
Santa Gertrudis coincidint amb el seu programa de festes. A més, el C.P. Santa
Gertrudis, membre de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons, va participar en les activitats programades per a aquest dia. Durant el mes de novembre, el
Fons Pitiús va realitzar a totes les aules de primària d'aquest centre un taller sobre
l'aigua, que vol fomentar-ne l'ús responsable i sensibilitzar sobre la vulneració del
dret universal d'accés a l'aigua potable. A partir d'aquest taller, cada infant va realitzar un dibuix on es mostrava alguna actitud adequada per a canviar el tractament
irresponsable que sovint fem de l'aigua. Aquests dibuixos es varen exposar a l'envelat per tal que totes les persones assistents poguessin compartir el compromís
amb l'ús responsable de l'aigua adquirit pels infants de Santa Gertrudis.
Finalment, a les festes de Sant Francesc també s'hi va projectar la pel·lícula
Kirikú i la bruixa. Inicialment, s'havia inclòs en les activitats l'exposició "Aigua, un
dret i una responsabilitat compartida", però les males condicions meteorològiques
varen impedir el seu trasllat fins a Formentera.
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6. FESTA DEL FONS PITIÚS 2008
El dia 19 d'octubre va tenir lloc a la Plaça d'Espanya de Santa Eulària des Riu
la VIII edició de la festa del Fons Pitiús.
A més de les taules d'informació de les ONG sòcies i de l'exposició fotogràfica
dels projectes finançats l'any 2007, en aquesta ocasió es varen realitzar diverses
activitats per sensibilitzar sobre l'ús responsable de l'aigua. L'exposició "Aigua, un
dret i una responsabilitat compartida" s'hi va poder veure durant tota aquesta jornada sota el títol MULLA'T PEL DRET A L'AIGUA.
D'altra banda, es va contribuir al foment d'unes relacions comercials internacionals més equitatives i ètiques, a través de la promoció, venda i degustació de
productes de comerç just. Pel que fa a les begudes, es varen poder tastar infusions, cafè, sucs i cerveses exòtiques i, per menjar, dolços i plats de diversos llocs
del món, elaborats amb ingredients de comerç just, com momos del Tibet o gallopinto de Nicaragua.
Per als infants el programa va estar ben atapeït: trencaclosques de comerç just, tallers de pintura de cares (STEIi/Ensenyants Solidaris), de mandales i rangoli (Fundació
Vicenç Ferrer), jocs infantils amb "Amapola" i un espectacle
de titelles amb "Cachirulo y sus amigos" que va aconseguir
que nens i nenes s'interessassin per la crítica situació dels
recursos hídrics.
Com a punt central de la festa, coincidint amb la
Setmana de la Pobresa, es va llegir el manifest de la campanya internacional Pobresa Zero, per demanar l'urgent
acompliment dels Objectius del Mil·lenni.
L'animat final de festa el va posar el grup de música brasilera Sambacaray, que va fer ballar al públic al ritme de la
seva percussió.

7. EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Enguany s'han ofert als centres de primària i secundària diversos tallers i exposicions.

TALLERS
Desequilibris Nord-Sud
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
Comprendre les migracions
Aigua, un dret i una responsabilitat compartida
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En total s'han realitzat 118 tallers de dos hores cadascun en grups-classe del
primer, segon i tercer cicle de 15 centres de primària de tots els municipis
d'Eivissa.

EXPOSICIONS
L'exposició fotogràfica dels projectes finançats l'any 2007 ha estat exposada
12 vegades a centres primària i secundària, així com al club de majors de Sant
Antoni de Portmany.

XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS
L'educació per al desenvolupament és una de les àrees de treball fonamentals
del Fons. Des de fa cinc anys, el Fons ofereix tallers als centres de primària de
les Pitiüses amb continguts diversos. Aquests tallers tracten de conscienciar als
infants de la necessitat d'una implicació més activa per part de tots i totes en la
consecució d'un món mes just.
Amb l'objectiu de consolidar la feina d'educació per al desenvolupament a les
escoles que porten un mínim de 2 anys sol·licitant activitats al Fons, enguany hem
ofert a aquests centres de primària la possibilitat de formar part de la Xarxa de
Centres Educatius Solidaris, a través de la firma d'un conveni entre el centre i el
Fons que estableix els següents compromisos:

Per part del centre:
·

Incloure específicament l'educació per al desenvolupament en el Projecte
Curricular de Centre.

·

Crear una comissió solidària encarregada de planificar les actuacions en
matèria d'educació i cooperació per al desenvolupament.

·

Fer una aportació econòmica (sense cap mínim establert), que anirà destinada al finançament dels projectes de cooperació.
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Per part del Fons Pitiús de Cooperació:
·

Realitzar els tallers que sol·liciti el centre de l'oferta anual de tallers i exposicions

·

Oferir assessorament sobre materials, activitats, etc... per treballar al centre
l'educació per al desenvolupament

·

Prestar el material de la biblioteca del Fons que sol·liciti el centre i assessorar
sobre el seu ús

·

Acompanyar el centre en la realització d'activitats encaminades a donar a
conèixer els projectes del Fons

·

Donar d'entrada com a soci col·laborador del Fons el centre educatiu que formi
part de la xarxa

Fins el moment, cinc centres formen part de la Xarxa: C.P. Puig d'en Valls, C.P.
Sant Jordi, C.P. Can Coix, C.P. Sta. Getrudis i C.C. Can Bonet, que també han
passat a formar part del Fons com a socis col·laboradors.
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Apart dels tallers que s'han fet a les escoles de la Xarxa, també s'hi han realitzat
altres activitats, entre les quals s'inclouen les següents:

- Visita de Sasi Kumar, membre de la Rural Development Trust (RDT), la
contrapart de la Fundació Vicente Ferrer a la Índia. En el mes de juny, Sasi va
passar per les cinc escoles de la xarxa per explicar al seu alumnat les difícils condicions en què viuen les persones a la Índia i la forma com la RDT treballa perquè les comunitats puguin desenvolupar-se de forma integral i sense dependència de l'exterior.
-Participació en la Festa de la Convivència del CP Puig d'en Valls. En
aquesta festa el fons va exposar els cartells de fotografies dels projectes aprovats l'any anterior. Així mateix, a partir del taller que impartí el fons als diferents
cicles sobre els moviments migratoris, els infants pintaren llençols amb aquelles
actituds que havien d'adquirir perquè, algun dia, s'acabin les migracions forçades
al món. Aquests llençols s'enviaren a Moçambic a través de l'ONG Dignidad, que
treballa en aquell país en el sector educatiu.

8. FORMACIÓ
Enguany, el Fons, el CEP (Centre de
Professorat d'Eivissa i Formentera) i Mans
Unides, han organitzat conjuntament dos
cursos dirigits al professorat de les Pitiüses:
El primer d'ells, titulat Educació intercultural a l'aula va tenir lloc del 21 al 25 de
gener a l'IES Marc Ferrer de Formentera.
El segon es titulà, Educació en valors a través de la literatura, i es va fer a la seu del
CEP a Eivissa entre el 9 i el 13 d'octubre.
Els dos cursos varen ser impartits per
Roberto
Martínez,
integrant
del
Departament d'Educació de Mans Unides, i
constaren d'un total de 20 hores cadascun.

FORMACIÓ PER AL
PROFESSORAT
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UNIVERSITAT OBERTA
PER A MAJORS

En el curs de 2007, el Fons Pitiús va col·laborar per primera vegada amb la Universitat Oberta de Majors que
organitza cada any la Universitat de les Illes Balears.
L'experiència es va considerar molt positiva i per al curs
2008 el Fons va proposar incloure en el programa de la
UOM un mòdul sobre consum responsable, amb l'objectiu de donar a conèixer els organismes que governen
el comerç mundial i les regles que el regeixen, mostrar
les relacions que s'estableixen entre els països a partir
d'aquest comerç, analitzar les conseqüències que el
consum del nord té en el sud i, finalment, fomentar un
consum més responsable mostrant alternatives que el
facin possible.
La realització d'aquest mòdul es va desenvolupar els
dies 5, 10 i 12 de març a la seu de la UIB a Eivissa i
Formentera.

COL·LABORACIONS
Al llarg de l'any el Fons Pitiús també ha participat en altres cursos:
.

Educació per a la ciutadania: ètica cívica en un món global, organitzat pel CEP.
En ell, el fons va impartir la sessió solidaritat i cooperació en un món global.

.

Cooperació i educació per al desenvolupament, organitzat per l'STEI-i. En aquest
cas, el fons impartí la sessió El model de cooperació de les Illes Balears. El Fons
Pitiús.

9. 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 trimestrals.
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- Rodes de premsa, notes i comunicats.
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10. CONFEDERACIÓ DE FONS DE COOPERACIÓ I SOLIDARITAT
La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat és un marc de coordinació i de representació conjunta dels diversos Fons de Cooperació i Solidaritat
existents a l'Estat espanyol en totes aquelles temàtiques que, per la seva importància, afecten els seus interessos comuns.
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 900 institucions públiques associades als
9 Fons que formen part de la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat i
que són els següents: Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, Euskal
Fondoa-Asociación de Entidadaes Locales Vascas Cooperantes, Fons Valencià
per la Solidaritat, Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, Fons Menorquí de
Cooperació, Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade, Fons Pitiús de
Cooperació, Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional i
Fondo Extremeño Local de Cooperación al Desarrollo.

11. CONVENIS
FUNDACIÓ SA NOSTRA
El fons firma una conveni cada any amb la Fundació Sa Nostra, Caixa de
Balears. En el conveni de 2008, la Fundació dóna suport, a través de Fons Pitiús,
al projecte "Foment de les iniciatives microempresarials per a la generació d'ocupació al departament de Madriz (Nicaragua)", presentat per la UCOM (Unidad
de Concertación y Cooperación Municipalista). La fundació finança aquest projecte en la seva totalitat, 22.000 €.

UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS
El conveni firmat l'any 2005 amb la UIB, s'ha materialitzat en 2008 en diverses col·laboracions del Fons en cursos que ha organitzat la UIB.

12. SOCIS
Enguany ha entrat com a sòcia de ple dret l'ONG Infancia con Futuro. Com a
socis col·laboradors han entrat cinc centres de primària d'Eivissa: C.P. Puig d'en
Valls, C.P. Santa Gertrudis, C.P. Sant Jordi, C.P. Can Coix i C.C. Can Bonet.

PROJECTES 2007
DISTRIBUCIÓ DE L'APORTACIÓ PER ÀREA GEOGRÀFICA
Àsia
20%
Centreamèrica
35%

Àfrica
19%

Sudamèrica
26%

DISTRIBUCIÓ DE L'APORTACIÓ PER SECTORS
Sanitat
1%

Emergència /Ajut
humanitari
13%

Desenvolupament
econòmic
4%

Infraestructura
social
36%

Educació/Formació
21%

Producció 4%
Enfortiment
de la societat civil
12%

Municipalisme
3%
Multisectorial 6%

DISTRIBUCIÓ DE L'APORTACIÓ PER GRUPS BENEFICIARIS
Persones
discapacitades
4%

Municipalitats
3%

Professorat
3%

Dones
18%

Pagesos/es
4%
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Població general
42%
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Infants i joves
26%

CENTREAMÈRICA
NICARAGUA
FOMENT D'INICIATIVES MICROEMPRESARIALS
PER A LA GENERACIÓ D'OCUPACIÓ (402/08)
ZONA: Madriz
ONG: UCOM
BENEFICIARIS DIRECTES: 40 famílies
SECTOR: Desenvolupament econòmic
IMPORT TOTAL: 32.317,30 €
APORTACIÓ FONS: 22.000 €
ASSIGNACIÓ: Fundació Sa Nostra

Amb aquest projecte es vol donar suport a petites iniciatives de negoci (comerç, producció d'aliments, artesanies,...) que no tenen la possibilitat d'accedir al sistema financer formal. Això es farà a través de la creació
d'un sistema de crèdit, que es rendibilitzarà amb l'establiment d'una cadena de solidaritat entre les persones
beneficiàries. Es vol aconseguir amb aquesta iniciativa
que 40 famílies puguin millorar els seus ingressos i
generar petites alternatives d'ocupació a través dels
seus micro negocis i unitats productives familiars. Per a
l'obtenció del crèdit es prioritzaran aquells nuclis familiars que estiguin encapçalats per dones.
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PROJECTES APROVATS 2008

NICARAGUA
MILLORA DE LES CONDICIONS DE SALUT DE 15
FAMÍLIES DE L'ÀREA MARGINAL URBANA DE
TOTOGALPA (403/08)

ENFORTIMENT DEL SISTEMA DE RECAPTACIÓ
D'IMPOSTOS A POSOLTEGA (435/08)

ZONA: Madriz

ONG: Fundación Popol Na

ONG: UCOM
BENEFICIARIS DIRECTES: 15 famílies

BENEFICIARIS DIRECTES: Administració Tributària,
Cadastre i Serveis Municipals i Alcaldia de Posoltega

SECTOR: Infraestructura social-habitatge

SECTOR: Municipalisme

IMPORT TOTAL: 94.424'03 €

IMPORT TOTAL: 33.756'20 €

APORTACIÓ FONS: 70.421 €

APORTACIÓ FONS: 27.004 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears/Consell de
Formentera/Ajuntament de Santa Eulària des Riu

Aquesta iniciativa forma part de la continuïtat de
les accions de cooperació que s'estan realitzant al
municipi de Totogalpa des de l'any 2001, amb acompanyament del Fons Pitiús.
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La precària situació de l'habitatge és un dels factors de vulnerabilitat de les famílies al municipi i, per
aquest motiu, el projecte té com a finalitat millorar les
condicions d'habitabilitat de 15 famílies de l'àrea marginal urbana, que es troben en situació d'extrema
pobresa. Es construiran 15 nous habitatges amb
materials resistents i tots ells s'alçaran amb la participació activa de les famílies beneficiàries, que rebran
formació en autoconstrucció d'habitatges. A més, el
projecte també inclou la realització d'una capacitació
en salut ambiental, per tal que els beneficiaris i les
beneficiàries puguin millorar les seves pràctiques
higièniques i sanitàries.
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ZONA: Chinandega

El projecte es proposa contribuir al desenvolupament econòmic i social del municipi de Posoltega, un
dels més empobrits de Nicaragua, a través de l'enfortiment del sistema de recaptació i reinversió d'impostos. Per aconseguir-ho, s'oferirà assessoria tècnica als
departaments d'Administració Tributària (A.T.),
Cadastre (Cad.) i Serveis Municipals (S.M.), s'elaborarà un diagnòstic de la situació en què es troben aquestes àrees i es realitzarà una anàlisi de la situació de la
recaptació d'impostos i del cobrament dels serveis
municipals. A més, es milloraran les capacitats del personal i se'ls dotarà d'equipaments informàtics i de
transport.
D'altra banda, s'impulsarà l'establiment d'una aliança estratègica entre el govern municipal i els contribuents per elaborar en conjunt un pla de recaptació i
de reinversió d'impostos. En aquesta mateixa línia, es
capacitarà als representats dels contribuents, autoritats municipals, funcionaris i líders de la societat civil
per a sensibilitzar-los del deure de pagar els impostos.

GUATEMALA
SUPORT A L'ALFABETITZACIÓ I INFRAESTRUCTURA ECONÒMICA FAMILIAR DE DONES MAIES
ALS MUNICIPIS DE FRAY BARTOLOMÉ DE LAS
CASAS I CHISEC (388/08)
ZONA: Alta Verapaz

ENFORTIMENT DE LA CAPACITAT DE PARTICIPACIÓ DE LES DONES ALS MUNICIPIS DE
SANTA ANA I DOLORES (420/08)

ONGD: STEI-i

ZONA: Petén

CONTRAPART: Conavigua

ONGD: Paz con Dignidad

BENEFICIARIS DIRECTES: 44 dones indígenes

CONTRAPART: Asociación de Mujeres de Petén Ixqik

SECTOR: Educació

BENEFICIARIS DIRECTES: 18.368 dones

IMPORT TOTAL: 62.236 €

SECTOR: Enfortiment de la societat civil

APORTACIÓ FONS: 36.613 €

IMPORT TOTAL: 101.719'71 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

APORTACIÓ FONS: 53.759 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

Amb aquest projecte s'estendrà el procés iniciat
l'any 2006, amb finançament del Fons Pitiús, a dos
municipis del departament d'Alta Verapaz. Es vol continuar contribuint a la superació de l'analfabetisme, un
problema estructural a Guatemala, amb l'alfabetització
d'un total de 40 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 l'economia i la dieta
alimentària de les famílies de les dones beneficiàries
amb:
a) L'establiment de 44 horts familiars (per a les
alumnes i les 4 promotores), acompanyat per tallers
de tècniques agrícoles, per a l'organització, el funcionament i la producció d'aquests
b) Lliurament de 4 bosses de menjar per a cada
beneficiària que serviran de millora de l'economia
domèstica i d'estímul per a la continuació del procés
educatiu

El projecte pretén reforçar la capacitat de participació de les dones a nivell personal, familiar, comunitari i social als municipis de Santa Ana i Dolores. Això
es vol aconseguir mitjançant un procés d'alfabetització i postalfabetització fonamentat en un model educatiu que inclogui la perspectiva de gènere, la prevenció de la violència i el reforç de l'empoderament de la
dona. També s'impartiran tallers sobre organització i
gestió comunitària i es promourà l'establiment d'una
organització de dones.
Paral·lelament, per avançar en el procés de sensibilització i per tal que marits, fills i autoritats locals
s'integrin en el procés i atorguin valor a la participació
de les dones, s'ha previst emetre programes i falques
radiofòniques i realitzar tallers sobre masculinitat.
Finalment, el projecte inclou la construcció d'un
centre de formació, capacitació i d'oficines per a l'associació Ixqik, que contribueixi a facilitar i millorar la
tasca que desenvolupa.
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PROJECTES APROVATS 2008

GUATEMALA
FORMACIÓ DE NOUS HÀBITS EN SALUT PREVENTIVA I EDUCACIÓ AMBIENTAL I RECUPERACIÓ DE
PRÀCTIQUES AGRÍCOLES EN CONREUS TRADICIONALS SOSTENIBLES (466/08)
ZONA: Mazatenango / Suchitepéquez
ONGD: STEI-i/Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: ADEGHUA
BENEFICIARIS DIRECTES: 250 dones
SECTOR: Formació
IMPORT TOTAL: 23.873 €
SOL·LICITAT FONS: 18.450 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
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Amb aquest projecte es vol incidir en la transformació a tres municipis de Suchitepéquez de patrons i
hàbits que han afectat negativament la població rural
durant generacions. Aquest canvi es vol aconseguir
per mitjà de processos de formació dirigits a grups
organitzats de dones, organitzacions de desenvolupament local, líders comunitaris i centres escolars. Es
realitzaran durant 10 mesos tallers sobre salut preventiva, educació ambiental i pràctiques agrícoles sostenibles. Paral·lelament, es desenvoluparà una iniciativa
pilot de sembra amb llavors criolles i amb pràctiques
sostenibles de conservació de sòls.
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EL SALVADOR
ENFORTIMENT DE CAPACITATS ECONÒMIQUES, SOCIALS I AMBIENTALS DE FAMÍLIES DE
COMUNITATS DE LA CORDILLERA DEL
BÁLSAMO (423/08)
ZONA: El Puerto de La Libertad / La Libertad

PROMOCIÓ DE LA FORMACIÓ EMPRESARIAL I
LA PARTICIPACIÓ DELS JOVES EN EL DESENVOLUPAMENT LOCAL "JUVENTUD INNOV@"

ONG: ACUA

(421/08)

BENEFICIARIS DIRECTES: 70 famílies

ZONA: Sierra Tecapa-Chinameca i Los Nonualcos

SECTOR: Multisectorial: enfortiment de la societat
civil / Productiu agrícola / Protecció del medi ambient

ONG: FUNDE

IMPORT TOTAL: 106.296 €

SECTOR: Enfortiment de la societat civil

APORTACIÓ FONS: 63.112 €

IMPORT TOTAL: 104.000 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa/ Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia

APORTACIÓ FONS: 52.860 €

Les poblacions rurals de la zona sud de la
Cordillera del Bálsamo viuen en greus condicions de
vulnerabilitat econòmica, social i ambiental. Per fer-hi
front, amb aquest projecte es vol donar suport a famílies de cinc comunitats del Cantón Cimarrón, del municipi de Puerto de La Libertad, a partir del treball en
quatre àrees:
a) l'enfortiment de les capacitats locals de les
estructures d'organització a través de la formació en
l'elaboració i gestió de plans comunitaris,
b) la implementació de sistemes de producció agrícola per a un mínim de 40 famílies amb la utilització
de tecnologies alternatives i sostenibles,

BENEFICIARIS DIRECTES: Joves i alcaldies

ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa

Actualment, tant a la Sierra Tecapa-Chinameca
com a la regió de Los Nonualcos, la participació activa dels joves en els processos de desenvolupament
local és molt escassa i els mecanismes institucionals
en els governs municipals per a treballar amb els
joves, inexistents. Per canviar aquesta situació, amb
el projecte es vol incrementar el nivell de participació,
lideratge i empoderament dels joves en el desenvolupament socioeconòmic de les dues àrees. Això es farà
potenciant la formació empresarial, realitzant activitats
que fomentin el desenvolupament socioeconòmic, cultural i ambiental i implementant un Fons d'Inversió per
a donar suport a iniciatives econòmiques de joves.

c) la creació d'una consciència ambiental a partir
de la promoció de pràctiques adequades en l'ús dels
recursos naturals i
d) la transformació dels patrons culturals de desigualtat entre homes i dones, a través de l'enfortiment
de les estructures comunitàries representatives de les
dones en el municipi.
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PROJECTES APROVATS 2008

SUDAMÈRICA
PERÚ

MILLORA DE LA PRODUCCIÓ ARTESANAL DELS
TALLERS DE LA CASA D'ACOLLIDA MANTAY

RECONSTRUCCIÓ DEL CENTRE D'EDUCACIÓ
INFANTIL LAS ABEJITAS (409/08)

(413/08)

ZONA: Pueblo Nuevo / Chincha / Ica

ZONA: Cuzco / San Jerónimo
ONGD: Càritas
CONTRAPART: Asociación Qallariy
BENEFICIARIS DIRECTES: Mares adolescents i
infants
SECTOR: Formació / Productiu
IMPORT TOTAL: 23.324'90 €
APORTACIÓ FONS: 18.217 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
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La casa d'acollida Mantay allotja, orienta i capacita
adolescents del Departament de Cuzco, d'entre 12 i 18
anys, gestants i lactants, que es troben en complet estat
d'abandonament moral i material. Per generar llocs de
feina per a les joves, formar-les en un ofici i contribuir a
la sostenibilitat de la casa d'acollida, està en funcionament des de l'any 2001 el taller artesanal Mantay. Des
de 2007, el taller disposa d'un espai nou, però que encara no compta amb tots els elements que permetin el treball de les joves en condicions adequades. Per això,
amb aquest projecte es volen fer els acabats exteriors
d'aquest nou taller i impermeabilitzar adequadament el
terrat. A més, també es vol adquirir el mobiliari necessari i la maquinària suficient per poder incrementar la producció, ja que Mantay ha signat un contracte amb un
comprador que assegura l'estabilitat comercial per a tres
anys i més llocs de feina per a les mares.
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ONGD: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
BENEFICIARIS DIRECTES: 150 infants de 3,4 i 5
anys i 120 famílies
SECTOR: Infraestructura social educativa
IMPORT TOTAL: 60.451'30 €
SOL·LICITAT FONS: 49.381'33 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Santa Eulària des
Riu/Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

El terratrèmol del 15 d'agost de 2007, que va afectar molt greument les províncies de la costa sud de
Perú, va destruir o deixar molt malmesos multitud de
centres educatius. Des d'aleshores, l'alumnat no
compta amb aules per a les classes, ja que la reconstrucció i reparació de centres per part de l'estat està
acumulant molt de retard.
Per contribuir a la millora d'aquesta situació, amb
aquest projecte es vol reconstruir, amb materials resistents, un centre d'educació infantil de titularitat municipal. El centre comptarà amb cinc aules construïdes
amb materials resistents (ciment i blocs), amb servei
higiènic i un ambient per a ús de la direcció. La construcció del mateix es farà amb la participació activa
dels pares i mares de família del Centre Educatiu i en
coordinació amb la municipalitat de Pueblo Nuevo.

PERÚ

CAPACITACIÓ I SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PEL TERRATRÈMOL (395/08)
ZONA: Pueblo Nuevo / Chincha / Ica
ONGD: Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
BENEFICIARIS DIRECTES: 200 mares i pares, 200
joves i 54 professors/es

TALLER D'INDÚSTRIA DEL VESTIT (417/08)
ZONA: Víctor Larco Herrera / Trujillo / La Libertad
ONGD: Congregación Agustinas Hermanas del
Amparo
CONTRAPART: Congregación Agustinas Hermanas
del Amparo
BENEFICIARIS DIRECTES: dones

SECTOR: Formació

SECTOR: Formació

IMPORT TOTAL: 40.100 €

IMPORT TOTAL: 44.978'82 €

APORTACIÓ FONS: 31.100€

APORTACIÓ FONS: 20.000 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

Amb finançament del Fons Pitiús i del Govern de
les Illes Balears, s'ha portat a terme la reconstrucció
dels locals comunals dels assentaments humans de
Keiko Sofía i Los Ángeles, de la província de Chincha,
que quedaren totalment destruïts en el terratrèmol del
15 d'agost de 2007.

Aquest projecte consisteix en la implementació i
manteniment del funcionament del taller de formació
en indústria del vestit destinat a mares de família i
al·lotes joves d'escassos recursos, que es va posar en
marxa l'any 2007, amb la contribució del Fons Pitiús.
En aquest centre, les beneficiàries reben formació teòrica i pràctica que els permet confeccionar diferents
peces de roba i aprendre les pautes necessàries per a
l'organització d'una petita empresa pròpia. Per facilitar
la comercialització de les peces confeccionades s'establiran convenis amb col·legis, institucions, etc... i es
mantendrà el suport a les dones que hagin finalitzat la
seva formació en el cicle formatiu anterior.

El projecte consisteix en recuperar l'activitat dels 2
locals comunals i convertir-los en centres de reunió i
aprenentatge per als pobladors/es. Un primer pas per
assolir aquest objectiu serà el desenvolupament de
tallers de capacitació en indústria del vestit per a persones adultes i de computació per a joves.
D'altra banda, els sis Círculos de Autoeducación
Docente (CAD) de Chincha es reforçaran i seran capacitats per al treball mitjançant tallers de desenvolupament personal i de prevenció de desastres.
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PERÚ

BOLÍVIA

CONSTRUCCIÓ I IMPLEMENTACIÓ DEL MENJADOR I CENTRE DE FORMACIÓ I DESENVOLUPAMENT COMUNAL FLOR DE MARÍA DE L'ASSENTAMENT HUMÀ ALFONSO UGARTE (404/08)

MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES FAMÍLIES DE 9 COMUNITATS DEL CANTÓN
CHIQUIACÁ MITJANÇANT L'ENFORTIMENT DE
L'ACTIVITAT AGROPECUÀRIA (394/08)

ZONA: Puente Piedra / Lima

ZONA: Tarija / O'Connor

ONGD: Ayne España Trinitarias

ONGD: Mans Unides

CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias

CONTRAPART: Protección del Medio Ambiente Tarija
- PROMETA

BENEFICIARIS DIRECTES: 145 persones
SECTOR: Infraestructura social
IMPORT TOTAL: 110.401'22 €
APORTACIÓ FONS: 88.204 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

BENEFICIARIS DIRECTES: 333 productors/es agropecuaris/àries i 462 joves estudiants
SECTOR: Productiu - agricultura
IMPORT TOTAL: 313.928'32 €
APORTACIÓ FONS: 46.264 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa

MEMÒRIA 2008

Amb aquest projecte es contribuirà a la millora del
servei que s'ofereix en el menjador comunitari Flor de
María de l'assentament humà Alfonso Ugarte, que
actualment no compta amb les condicions higièniques
necessàries. Això es vol fer a través de la construcció
i implementació d'un nou menjador i a través de la
millora del nivell organitzatiu de les famílies. El nou
espai permetrà oferir les condicions adequades per tal
que els infants de la comunitat puguin rebre un servei
d'alimentació que millori el seu estat nutricional i de
salut. A més, les mares sòcies de l'Organització Social
de Base (OSB) podran tenir accés a millors ambients
on desenvolupar les seves diverses activitats com
tallers de formació, seguiment de casos, etc...
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Les persones beneficiàries d'aquest projecte, l'activitat econòmica dels quals és la agropecuària, adquiriran coneixements teòrics i pràctics en bones pràctiques agrícoles i pecuàries, rebran assessorament tècnic permanent i incrementaran els nivells de productivitat i rendibilitat de la seva producció. Aquest procés
es reforçarà amb la creació d'un fons de crèdit que
faciliti l'accés a capital d'inversió i la creació i enfortiment d'organitzacions econòmiques camperoles que
promoguin el desenvolupament comunitari sostenible
a les poblacions del Cantón Chiquiacá.
Aquest projecte permetrà incrementar els ingressos
familiars i generar capacitat d'estalvi que els permeti
reinvertir en equipaments per millorar la seva producció i millorar la seva dieta i la seva qualitat de vida.

EQUADOR

PREPARACIÓ COMUNITÀRIA PER A DESASTRES I ENFORTIMENT DE CAPACITATS LOCALS
(399/08)

ZONA: La Troncal / Cañar
ONGD: Creu Roja Espanyola
CONTRAPART: Cruz Roja Ecuatoriana
BENEFICIARIS DIRECTES: 100 famílies
SECTOR: Enfortiment de la societat civil
IMPORT TOTAL: 30.671'46 €
APORTACIÓ FONS: 23.283 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany/Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Dins la província del Cañar, el cantón La Troncal
és un dels més afectats en els darrers anys per
desastres naturals relacionats amb el fenomen de El
Niño. Això ha causat greus pèrdues en els conreus,
habitatges, infraestructures educatives...
Per fer front a aquesta situació, amb el projecte es
vol contribuir a l'enfortiment comunitari a través de
dos vies:
a) una planificació eficaç i eficient, que permeti
augmentar les capacitats locals de reduir els efectes
potencials d'emergències i desastres i
b) la creació i enfortiment de programes de
socors i desastres de les dos comunitats participants
per gestionar adequadament els riscos i reduir la vulnerabilitat de la població.
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ÀSIA
ÍNDIA

DESENVOLUPAMENT HUMÀ DE DONES MARGINADES A PARTIR DE L'ÚS D'ENERGIES SOLARS
(400/08)

ZONA: West Godavary / Andhra Pradesh

DOTACIÓ D'HABITATGE BÀSIC PER A 29 FAMÍLIES DÀLITS DE PEDDAPYAPILI (415/08)

ONGD: Carmelitas Misioneras

ZONA: Guntakal / Anantapur / Andhra Pradesh

CONTRAPART: Jeevan Dhara Society

ONGD: Fundació Vicente Ferrer

BENEFICIARIS DIRECTES: 100 dones

CONTRAPART: Rural Development Trust

SECTOR: Productiu-indústria

BENEFICIARIS DIRECTES: 145 persones

IMPORT TOTAL: 28.740 €

SECTOR: Infraestructura social-habitatge

APORTACIÓ FONS: 22.210 €

IMPORT TOTAL: 55.643'39 €

ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

APORTACIÓ FONS: 44.459 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

MEMÒRIA 2008

Amb aquest projecte es vol continuar donant suport
a les dones de Vijayarai, per tal que puguin contribuir
a la millora de l'economia familiar i, alhora, augmentar
la seva autoestima. Això es vol fer mitjançant la instal·lació d'energia solar en el local on les dones, organitzades en grups solidaris, treballen en el muntatge
d'estabilitzadors de corrent elèctric. El reforç de l'energia solar permetrà minvar la despesa per al pagament de l'electricitat i, per tant, augmentar el rendiment
que en treu cadascuna de les dones del seu treball.
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Aquest projecte preveu la dotació de 29 cases per
a famílies dàlits, que no tenen possibilitat d'accés a un
habitatge digne. Sempre que sigui possible, la propietat de les noves cases, fetes amb materials resistents
i distribuïdes en tres estances (cuina, rebedor i porxada), s'assignarà a les dones per contribuir així al seu
empoderament. Les construccions compleixen les
condicions mínimes de salubritat i higiene, són un resguard eficaç davant les pluges torrencials i la calor
intensa i proporcionen un sentiment de dignitat a una
comunitat profundament discriminada. Això permet
millorar la integració social de les persones beneficiàries i evitar el desplaçament de la població rural cap a
les àrees marginals urbanes.

ÍNDIA
PROMOCIÓ DE L'ACCÉS A L'ATENCIÓ BÀSICA
SANITÀRIA I SUPORT NUTRICIONAL MATERNOINFANTIL A LA REGIÓ DE B.K. SAMUDRAM (471/08)

DOTACIÓ D'HABITATGE ADAPTAT PER A 23 PERSONES AMB DISCAPACIAT DE CASTES DESFAVORIDES I LES SEVES FAMÍLIES (427/08)

ZONA: B.K. Samudram i Rapthadu /Anantapur /
Andhra Pradesh

ZONA: Rapthadu i B. Samudram / Anantapur / Andhra
Pradesh

ONGD: Fundació Vicente Ferrer

ONGD: Fundació Vicente Ferrer

CONTRAPART: Rural Development Trust

CONTRAPART: Rural Development Trust

BENEFICIARIS DIRECTES: 45 treballadores sanitàries, 189 mares gestants o en lactància, 952 infants i
181 persones majors

BENEFICIARIS DIRECTES: 23 persones amb discapacitat i les seves famílies (115)

SECTOR: Sanitat
IMPORT TOTAL: 21.783,90 €
SOL·LICITAT FONS: 15.521,40 €

SECTOR: Infraestructura social-habitatge
IMPORT TOTAL: 49.275'71 €
APORTACIÓ FONS: 39.421€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Amb aquest projecte es vol promoure l'accés a la
salut de la població més desfavorida de B.K.
Samudram i Rapthadu, a partir del treball en la reducció de les carències nutricionals i sanitàries. Es desenvoluparan dos línies d'actuació complementàries:
a) Es capacitaran 45 treballadores comunitàries
de salut, en atenció i cures bàsiques, atenció de parts
i tractament de malalties menors. Rebran farmacioles
de primers auxilis, medicaments bàsics i instrumental
per a parts.
b) Es posarà en funcionament un programa nutricional que beneficirà a mares gestants o en període de
lactància, infants menors de 4 anys i persones majors
afectades per malalties cròniques. Aquest programa
inclou la distribució cada dos dies de dos suplements
nutricionals d'alt contingut proteínic. Les treballadores
comunitàries seran les encarregades de la distribució i
del seguiment de l'estat de salut de les persones que
en són beneficiàries.

Aquest projecte es planteja millorar la qualitat de
vida de 23 persones amb discapacitat que pertanyen a
les castes més desfavorides de la societat índia. Es vol
proporcionar un habitatge digne i correctament adaptat
per a aquestes persones i per a les seves famílies.
Aquests habitatges, 14 dels quals es construiran a l'àrea de Rapthadu i 9 a B.K. Samudram, comptaran
amb una cuina, un rebedor, un bany (ateses les dificultats d'autonomia personal) i una rampa d'accés
quan la discapacitat de la persona beneficiària impliqui
dificultats per al moviment. Els nous habitatges contribuiran a proporcionar un sentiment de dignitat en les
persones beneficiàries, cosa que permet millorar la
seva integració social i la seva autoestima.
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TIBET - XINA

MILLORA DE L'OFERTA EDUCATIVA A LA COMARCA AGRÍCOLA DE GONKHAR (426/08)

AMPLIACIÓ DEL PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ
DE L'ESCOLA DE TANGO (473/08)

ZONA: Lhasa

ZONA: Gonkhar /Lhasa /Tibet

ONGD: Comunidad Humana

ONGD: Comunidad Humana

CONTRAPART: Federació de Dones

CONTRAPART: Federació de Dones

BENEFICIARIS DIRECTES: 350 infants
SECTOR: Infraestructura social-educativa

BENEFICIARIS DIRECTES: 272 infants, 13 mestres i
2 cuiners

IMPORT TOTAL: 68.170 €

SECTOR: Infraestructura social

APORTACIÓ FONS: 52.000 €

IMPORT TOTAL: 51.000 €

ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

SOL·LICITAT FONS: 30.000 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

MEMÒRIA 2008

Aquest projecte aspira a millorar l'accés de la
població infantil de la Comarca agrícola de Gonkhar al
dret bàsic de l'educació. Per fer-ho, es milloraran i
ampliaran les infraestructures escolars de les poblacions de Pumei, Tango i Yuchoe, que atenen infants de
10 comunitats de la zona. Amb aquesta intervenció, es
podran oferir instal·lacions adequades i ben condicionades per a 350 infants i millorar el seu nivell educatiu
i sanitari, escolaritzar 40 infants que ara no poden
accedir a l'educació i evitar les llargues caminades diàries que actualment han de fer 54 infants.
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La construcció de la nova escola de Tango es va
finançar en la convocatòria de 2008 del Fons Pitiús.
Aquest projecte preveia la construcció d'una primera
fase de l'escola amb la cuina, el menjador, la despensa, latrines i cinc dormitoris per als infants que realitzaven desplaçaments més llargs.
Amb aquest nou projecte es vol portar a terme la
segona fase constructiva, amb l'edificació de set dormitoris per a la resta d'infants, sis aules i cinc dormitoris i latrines per al professorat. Aquestes noves
instal·lacions permetran oferir idèntics serveis a tots
els infants i ampliar en 23 el nombre d'estudiants.

ÀFRICA
MOÇAMBIC
SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A LA COMUNITAT DE MARCAÇÃO (408/08)
ZONA: Luabo / Chinde / Zambézia
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS DIRECTES: 364 infants
SECTOR: Educació
IMPORT TOTAL: 64.709'92 €
APORTACIÓ FONS: 47.754€
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A LA COMUNITAT DE MIHECANE (416/08)
ZONA: Ribáuè / Chinde / Zambézia
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS DIRECTES: 315 infants
SECTOR: Educació
IMPORT TOTAL: 21.821'86 €
APORTACIÓ FONS: 13.828 €

L'escola de Marcação, amb 227 nens matriculats i
137 nenes en el curs de 2008, està gestionada per
Dignidade amb la col·laboració de la Direcció Districtal
d'Educació de Chinde. Amb aquest projecte es vol
aconseguir que la major part de la població infantil de
la comunitat tengui accés al primer nivell de l'educació
primària i que aquesta educació sigui de major qualitat.
Per aconseguir-ho, s'han previst tres línies d'actuació:
a) Millorar la qualitat de l'ensenyament, amb
noves contractacions de docents i reciclatge dels existents.
b) Millorar les infraestructures escolars, amb la
construcció de 2 cases per al professorat, la reparació
del pou i la bomba, instal·lació d'un dipòsit elevat i
adquisició de mobiliari escolar.
c) Suport a les relacions de l'escola amb la comunitat i les estructures d'autoritat locals.

ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera

Dignidade va començar l'any 2004 un Programa de
Desenvolupament de Zona a Mihecane. L'escola, una
de les infraestructures construïdes des d'aquell
moment a aquesta comunitat rural, compta actualment
amb 6 aules que estan funcionant amb la col·laboració
de la Direcció d'Educació del Districte de Ribàué, que
hi participa aportant professorat i una part dels llibres
de text.
Amb aquest projecte es vol garantir la continuació
del funcionament de l'Escola Comunitária Dignidade
de Mihecane i, paral·lelament, avançar en la millora de
la qualitat de l'ensenyament que s'ofereix mitjançant
dos actuacions: a) millorar l'organització escolar i la
tasca pedagògica i b) impartir dos cursos de formació
per al professorat.
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MOÇAMBIC
SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A SIKWAMA
(474/08)

ZONA: Matola / Maputo
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS DIRECTES: 753 infants, 40 joves i 140
dones
SECTOR: Educació
IMPORT TOTAL: 93.529,57 €
SOL·LICITAT FONS: 29.966,73 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa /
Consell de Formentera

El projecte consisteix en mantenir en funcionament
l'Escola Comunitària Dignidade, que es va inaugurar
l'any 1999 i que està formada per diverses seccions:
a) Educació Infantil: atén nens i nenes de 4 i 5
anys que provenen de famílies amb elevades carències. Funciona en dos torns i els/les alumnes més
necessitats reben un menjar diari. Estan previstos 150
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. Estan previstos 444 alumnes.
c) Secció d'Educació Secundària: atén infants
d'entre 12 i 16 anys i la previsió per al 2009 és de 159
alumnes.
d) Formació professional: l'Escola té un programa
de formació en tall i confecció per a 40 alumnes de
secundària i per a 50 dones de Sikwama.

MEMÒRIA 2008

e) Secció d'Alfabetització d'Adults: aquest programa està gestionat pel Ministeri d'Educació de
Moçambic que paga la totalitat dels salaris dels professors. Dignidade s'encarrega de la resta de despeses.
Es preveu un nombre de 90 alumnes.
f) Àrea d'acció social: una agent social treballa
per a reforçar les relacions de l'escola amb la comunitat i fa el seguiment dels casos d'absentisme escolar.
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SOCIS
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Ajuntament dEivissa
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Consell dEivissa
Consell de Formentera
Govern de les Illes Balears
ONGD
Associació dAmics del Poble Saharaui
Ayne España Trinitarias
Caritas
Comunidad Humana
Creu Roja
Dignidad
Fundación Vicente Ferrer
Infancia con futuro
Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI
UNICEF
SOCIS COL·LABORADORSSa Nostra
UIB
GEN
Fundació Deixalles
PIMEEF
C.P. Sant Jordi
C.P. Puig den Valls
C.P. Santa Gertrudis
C.P. Can Coix
C.C. Can Bonet
C. P. Guillem de Montgrí
Asociación Alternancia
Grupo GEA
Asociación Marroquí El Mediterráneo

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

