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El Fons Pitiús de Cooperació es va constituir el 29 d'octubre de 1999 a la Sala
de Plens del llavors, Consell d'Eivissa i Formentera. Entre els seus socis hi havia la
meitat dels municipis pitiüsos, el Consell Insular, el Govern de les Illes Balears, així
com algunes ONG que treballaven en cooperació. L'any 2009 hem celebrat el
desè aniversari d'aquesta constitució i ho hem pogut fer amb tots els ajunta-
ments, que ja formen  part del Fons en qualitat de socis de ple dret. 

D'aquesta manera, al llarg d'aquests deu anys el fons s'ha anat consolidant i
arrelant a l'espai pitiús. D'una banda, mitjançant la voluntat de les institucions
públiques de formar-hi part i de treballar de forma coordinada en l'establiment
d'una política de cooperació compromesa amb els països del sud i amb la lluita
contra la pobresa.  D'altra, amb la incorporació progressiva de totes les ONG que
treballen en cooperació per al desenvolupament des del nostre àmbit i la parti-
cipació de socis col·laboradors que representen diferents sectors. 

Tots aquests socis representen la pluralitat existent a la nostra societat i és pre-
cisament aquesta pluralitat, gestionada a través del consens, la que ha garantit
la continuïtat de la feina del fons i la creació d'un model de cooperació propi que
assegura la coherència i l'eficàcia de les accions desenvolupades. 

En aquest sentit, l'acte de celebració d'aquest desè aniversari, que va tenir lloc
el 28 de novembre a la Sala d'actes del Centre Cultural Puig d'en Valls, represen-
tà la renovació del compromís que fa 10 anys varen adquirir les institucions amb
la cooperació per al desenvolupament. I, precisament, en reconeixement a tota
aquesta feina de coordinació i de compromís conjunt, el fons va ser guardonat
amb el Premi Illes Pitiüses 2009 que atorga anualment el Diario de Ibiza. 

Santiago Pizarro Simón 
President 

Presentació



[4]M
E

M
Ò

R
IA

 2
00

8

INFORMACIÓ ECONÒMICA
El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa vuit anys, per
tal de supervisar els comptes i donar transparència als moviments econòmics de l'exercici. L'empresa encarre-
gada de fer l'auditoria és Antonio Luis Marí Auditores, S.L. L'informe de l'any 2009 es va presentar a l'assem-
blea ordinària de socis que va tenir lloc el 4 de maig de 2010 a Sant Antoni de Portmany.

Administracions Públiques 1.183.263,45 € 96,77%

ONGS 600,00 € 0,04%

Convenis Fundació Sa Nostra 22.000,00 € 1,79%

Socis Col·laboradors 3.363,52 € 0,28%

Donatius 600,00 € 0,04%

Ingressos financers 1.311,79 € 0,11%

Ingressos extraordinaris 11.751,97 € 0,97%

TOTAL 1.222.890,73 € 100%

INGRESSOS

Projectes de cooperació i emergència 975.566,00 € 85,22%

Seguiment de projectes 32.853,83 € 2,86%

Sensibilització - Educació per al desenvolupament 72.005,15 € 6,29%

Administració i gestió 53.385, 31 € 5,04%

Amortització de l'immobilitzat 6.865,89 € 0,59%

TOTAL 1.144.741,63 € 100%

DESPESES
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PRESIDÈNCIA
Santiago Pizarró Simón, Ajuntament
d'Eivissa.

VICEPRESIDÈNCIA 1ª
Margalida Font Aguiló,  Consell de
Formentera.

VICEPRESIDÈNCIA 2ª
Josep Ramon Balanzat, Govern de les Illes
Balears.

SECRETARIA 
Joana Tur Planells, STEI - Ensenyants
Solidaris 

TRESORERIA
Raquel Ríos Rodríguez, Dignidad

VOCALIES
Patricia Abascal Jiménez, Consell d'Eivissa.
Lidia Prats Clapés, Ajuntament de Sant
Antoni de Portmany.
Josep Marí Ribas, Sant Josep de sa Talaia
Ana Mª Costa Guasch, Santa Eulària des
Riu.
Catalina Escandell Tur, Ajuntament de Sant
Joan de Labritja. 
Maria Aurora Serra Balaña,  Comunidad
Humana.

MEMÒRIA D’ACTIVITATS

FUNCIONAMENT I SOCIS
Al llarg de l'any s'han celebrat dos Assemblees
Ordinàries, la darrer de les quals va donar de baixa
com a sòcia de ple dret l'ONG ASBAL i va donar
entrada tres nous socis col·laboradors: Asociación
Alternancia, Grupo de Ecología Activa i Asociación El
Mediterráneo. 

En aquesta mateixa Assemblea es varen renovar els
càrrecs que ocupen les ONG sòcies a la Junta
Executiva, quedant la seva composició de la següent
manera:



CENTREAMÈRICA

A la convocatòria de 2009 es varen presentar 33 projectes de cooperació dels quals se n'acceptaren 23 (14 d'ONG
d'Eivissa i Formentera per valor de 495.875 € i 9 d'organitzacions de països del Sud per un total de 352.287 €).

PROJECTES DE COOPERACIÓ
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EL SALVADOR

TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS
I VOLUMINOSOS  I DE DIFÍCIL
UBICACIÓ A L'ÀREA
METROPOLITANA DE SAN SALVADOR

ZONA: Nejapa / San Salvador
ONGD: PROCOMES
BENEFICIARIS: 869.622 persones
SECTOR: Protecció del medi ambient
APORTACIÓ FONS: 35.000 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

Una de les dificultats més importants a què s'enfron-
ten els municipis de l'Àrea Metropolitana de San
Salvador (AMSS)  és el tractament adequat dels resi-
dus sólids (RS) de gran volum  que s'acumulen arreu
del seu territori. El projecte sorgeix de la planificació
de tres municipis de l'AMSS (Apopa, San Salvador i
Mejicanos) i de PROCOMES i, a través de la seva
implementació, es vol aconseguir la gestió eficient
d'aquests residus a través de la creació d'una planta
de trituració i reciclatge que s'ubicarà al municipi de
Nejapa. El projecte està pensat per a tres anys, al
final dels quals es preveu tenir en funcionament un
sistema de tractament integral dels residus, que sigui
funcional i capaç d'autosostenir-se.

ENFORTIMENT ORGANITZATIU
I PRODUCTIU DE LA ASOCIACIÓN
MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO
DE LAS MUJERES DE SAN ESTEBAN
CATARINA

ZONA: San Vicente   
ONGD: FUNDESA 
BENEFICIARIS: 352 dones  
SECTOR: Desenvolupament econòmic
APORTACIÓ FONS:  40.000 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa

En el municipi de San Esteban Catarina existeix una
gran vulnerabilitat social, econòmica i ambiental
que afecta especialment a les dones. Per impulsar
una millora d'aquesta situació, amb aquest projecte
es treballarà en l'enfortiment de l'organització de
l'associació municipal de dones, per mitjà d'un pro-
cés de capacitació i de la planificació estratègica del
seu funcionament. A més, es promourà una recon-
versió productiva a partir de l'establiment de 100
horts familiars respectuosos amb el medi ambient i
de 20 bancs ramaders que permetran la generació
d'ingressos i la millora de la dieta familiar.
S'establirà també un fons de crèdit de suport a peti-
tes iniciatives econòmiques que les dones portin
endavant. Finament, el projecte també inclou activi-
tats encaminades a reforçar la participació i repre-
sentació de les dones en el municipi.
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SUPORT AL DESENVOLUPAMENT
D'INICIATIVES SOCIALS DE
PARTICIPACIÓ CIUTADANA
A LA CORDILLERA EL BÁLSAMO  

ZONA: La Libertad  
ONGD:  ACUA
BENEFICIARIS: Organitzacions comunitàries, 

municipals i de joves
SECTOR: Enfortiment de la societat civil    
APORTACIÓ FONS: 30.000 €
ASSIGNACIÓ: Sant Josep de sa Talaia

Amb aquest projecte es pretén millorar la cobertura
de l'emissió de Radio Bálsamo, un mitjà educatiu,
sensibilitzador i d'incidència que ha esdevingut una
eina destacada per a la construcció d'una societat
crítica i reivindicativa. A més, es treballarà per tal de
crear altres plataformes de comunicació a nivell local
sobre la realitat social i ambiental del país i de la
zona.  D'altra banda, s'engegarà un procés de capa-
citació per a enfortir les capacitats de les estructures
organitzades de joves de tres dels municipis. Es crea-
ran plataformes juvenils capaces de proposar, reivin-
dicar i de donar a conèixer les seves iniciatives
socials, culturals, esportives, etc...

SUPORT A LA GESTIÓ SOCIAL PEL DRET
HUMÀ A L'AIGUA, LA MILLORA DE LA
HIGIENE I LA NUTRICIÓ FAMILIAR

ZONA: Puerto de La Libertad
ONGD: ACUA
BENEFICIARIS: 339 persones 
SECTOR: Multisectorial     
APORTACIÓ FONS: 43.373 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa

Aquest projecte pretén contribuir a la millora de la
qualitat de vida de 80 famílies rurals incidint en tres
vessants diferents:
a) suport tècnic i social per a la gestió dels sistemes

d'abastament d'aigua i sanejament,
b) desenvolupament d'accions educatives i de sensi-

bilització per a la millora de la higiene i nutrició
familiar i per a la creació d'una consciència
ambiental i

c) implementació de sistemes diversificats de produc-
ció agropecuària per a la millora de la dieta i dels
ingressos familiars.

PROJECTES APROVATS 2009
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NICARAGUA

MILLORA DE LES CONDICIONS DE
SALUT DE 28 FAMÍLIES D'UNA COMU-
NITAT RURAL AL MUNICIPI DE SAN
LUCAS

ZONA: Madriz       
ONG: UCOM
BENEFICIARIS: 140
SECTOR: Infraestructura social  
APORTACIÓ FONS: 68.000
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa, 

Ajuntament de Sant Antoni 
de Portmany.

La precària situació de l'habitatge és un dels fac-
tors de vulnerabilitat de les famílies al municipi de
San Lucas i l'actuació en aquesta àrea és considera-
da fonamental tant per la població com per la
municipalitat. Les famílies beneficiàries rebran for-
mació en autoconstrucció d'habitatges, el material
necessari per a les obres i l'assessorament de per-
sonal qualificat durant tot el procés constructiu. El
projecte es complementa amb un procés formatiu
per a les famílies beneficiàries en pràctiques  de
seguretat alimentària, conreu ecològic i salut
ambiental. Totes aquestes accions permetran la
millora de les condicions sanitàries en què viu la
població del municipi beneficiari. 

MILLORA DE LES CONDICIONS EN
EL FOMENT DE PETITS NEGOCIS AL
MUNICIPI DE SAN LUCAS

ZONA: Madriz
ONG: UCOM
BENEFICIARIS: 157
SECTOR Desenvolupament econòmic
APORTACIÓ FONS: 22.000 €
ASSIGNACIÓ: Fundació Sa Nostra

L'execució d'aquest projecte persegueix, per mitjà de
l'accés al crèdit alternatiu i solidari, donar suport a la
creació de petits negocis de comerç, producció d'ali-
ments, artesanies, serveis, etc... engegats per perso-
nes que no tenen possibilitat d'accés al sistema finan-
cer formal. Es volen generar petites alternatives d'o-
cupació dirigides a petits negocis i unitats productives
familiars, atorgant prioritat a aquelles que estan
encapçalades per dones, joves i petits productors i
productores del municipi. Un dels problemes més
greus detectats a la zona és la inseguretat alimentà-
ria. Amb aquesta iniciativa, quan els petits negocis
estiguin en funcionament, les famílies disposaran
d'ingressos que els permetran fer front a la pobresa
en què viuen.
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En el municipi de Cárdenas, només el casc urbà dis-
posa d'una xarxa d'abastament d'aigua, però la
mala qualitat d'aquesta provoca entre la població
importants problemes de salut. La resta de les
comunitats del municipi no disposen d'aquest ser-
vei. Davant aquesta situació, aquest projecte con-
sisteix en la construcció d'una xarxa per a l'abasta-
ment d'aigua potable per a un total de 656 famí-
lies de la zona urbana de Cárdenas i de la comuni-
tat de Las Mercedes. Donat que l'aqüífer actual no
té la capacitat per a produir el cabdal necessari, es
captarà aigua del Llac Nicaragua, es potabilitzarà i
se subministrarà aprofitant, allà on sigui possible,
la xarxa actual i ampliant-la a la resta de les zones.
L'aigua passarà per una pica d'emmagatzematge i
sanejament i es distribuirà per gravetat fins a les
llars, on s'instal·laran mesuradors. 

GESTIÓ SOCIAL DE L'AIGUA PER
AL CONSUM HUMÀ DELS
POBLADORS DEL SECTOR URBÀ
DE CÁRDENAS I DE LA COMUNITAT
LAS MERCEDES

ZONA: Cárdenas / Rivas
ONG: TECUILCAN
BENEFICIARIS: 4.134
SECTOR: Infraestructura social
APORTACIÓ FONS: 44.000 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa, 

Ajuntament de Santa 
Eulària des Riu,
Ajuntament de Sant Josep 
de sa Talaia.

Amb aquest projecte es preveu portar a terme dos
accions que incideixin en la millora de les condicions
ambientals de Posoltega. D'una banda, es construirà
una instal·lació adequada per a guardar els equipa-
ments municipals de recollida de residus, que actual-
ment s'han d'estacionar al carrer, cosa que incrementa
els costos de manteniment.  De l'altra, es pretén reduir
l'impacte ambiental i en la salut de la població que té
la circulació superficial d'aigües residuals. La manca de
clavegueram obliga a llençar al carrer les aigües bru-
tes. Per evitar-ho, es construiran 150 dipòsits de reco-
llida i tractament d'aigües residuals en els domicilis de
les famílies beneficiàries i s'engegarà un procés de sen-
sibilització i capacitació sobre la gestió de les aigües
residuals i dels dipòsits. Finalment, es dissenyarà i exe-
cutarà un Pla de Reducció de l'Impacte Ambiental pel
Trànsit Superficial d'Aigües Residuals, que es difondrà
mitjançant una campanya entre la població.

CONSTRUCCIÓ D'UNA
INSTAL·LACIÓ PER ALS
EQUIPAMENTS MUNICIPALS
DE RECOLLIDA DE RESIDUS
SÒLIDS I REDUCCIÓ DEL TRÀNSIT
SUPERFICIAL D'AIGÜES RESIDUALS

ZONA: Chinandega  
ONGD: Fundación Popol Na
BENEFICIARIS:  1.900
SECTOR:  Protecció de medi ambient
APORTACIÓ FONS: 39.914 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa

PROJECTES APROVATS 2009
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HONDURES

El projecte vol posar en funcionament un procés
de formació i de desenvolupament d'habilitats per
a la producció agrícola i pecuària a partir de les
escoles i en associació amb la resta de la comuni-
tat. El procés de formació de l'alumnat es realitza-
rà fora de l'horari escolar i permetrà instal·lar a
cada escola un hort (amb la col·laboració de la
comunitat). Per a poder garantir la seguretat ali-
mentària al llarg de l'any i la sostenibilitat futura
del projecte es crearà un pla de comercialització
dels excedents produïts.

GUATEMALA

SALUT I EDUCACIÓ A LES
COMUNITATS DE L'ENTORN DEL LLAC
AMATITLÁN

ZONA: Amatitlán
ONGD: Infancia con Futuro
CONTRAPART:   Infancia con Futuro Guatemala
BENEFICIARIS: 1.300
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 20.000 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa 

L'escola bressol de Los Cerritos està en funciona-
ment des de 1999 i ofereix atenció integral a
infants de 0 a 6 anys, que provenen de famílies
molt desfavorides. En el centre, tenen accés a
tres menjades diàries, a atenció mèdica i a un
programa complet d'activitats educatives.
També beneficia els germans grans, de 7 a 12
anys, que hi assisteixen després de l'escola i que
reben alimentació i suport escolar. El projecte
també inclou un programa de beques d'estudi i
un d'atenció primària en salut, a través del qual
es fa un seguiment exhaustiu dels infants i es
realitzen consultes externes. El finançament
sol·licitat es destinarà a portar endavant aquest
projecte durant un any.

AUTOSUFICIÈNCIA ALIMENTÀRIA

ZONA: Santa Bárbara
ONGD: Càritas
CONTRAPART: Centro Cultural Hibueras
BENEFICIARIS:  3.892 infants  
SECTOR:  Formació
APORTACIÓ FONS: 29.381 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears / 

Consell d'Eivissa
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Aquest projecte vol contribuir a l'enfortiment
de la participació de les dones en els espais
públics de decisió, a través del reforç de l'estruc-
tura d'organització de les taules multisectorials
que existeixen als municipis de San Pedro
Ayampuc, Villa Nueva i Villa Canales. A
Guatemala, la presència femenina als àmbits
públics es veu molt limitada per la negació tra-
dicional del seu accés als espais de poder i  pels
alts índexs existents d'inseguretat ciutadana i
violència (dins i fora de la família). Les taules
multisectorials estan constituïdes per 15 o 20
organitzacions que treballen en comissions
(seguretat ciutadana, formació política, habitat-
ge, transport, etc.). Dins cadascuna de les taules
hi està representada una associació de dones,
que canalitzarà tots els recursos i les activitats
del projecte per millorar la presència de les tau-
les sectorials tant a l'àmbit local com regional.

ENFORTIMENT ORGANITZATIU
COMUNITARI DE LES ORGANITZACIONS
URBANES POPULARS DEL DEPARTAMENT
DE GUATEMALA

ZONA: San Pedro Ayampuc, Villa Nueva
i Villa Canales / Depart. Guatemala

ONGD: Paz con Dignidad
CONTRAPART:  FUNDESCO
BENEFICIARIS:   48 dones i 16 homes 
SECTOR: Enfortiment de la societat civil
APORTACIÓ FONS: 81.254 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d'Eivissa / Consell 

d'Eivissa / Ajuntament de Sant 
Antoni de Portmany.

INCIDE ha impulsat projectes orientats a l'enfortiment
de les municipalitats, com part de la construcció demo-
cràtica del país, a cinc municipis del departament de
Jutiapa, amb el suport del Fons Pitiús de Cooperació.
Aquestes accions necessiten una continuïtat que les
faci eficients i sostenibles en el futur. Amb aquesta
voluntat, aquest projecte promourà activitats que per-
metin l'enfortiment de les municipalitats i el desenvo-
lupament conjunt de la mancomunitat. Es treballarà
en tres àrees diferents:
a) Enfortiment de la capacitat municipal d'administrar

i obtenir recursos financers.
b) Enfortiment de l'organització i participació de les

comunitats, amb atenció especial a la participació
de les dones, a través dels consells de desenvolupa-
ment municipal i local.

c) Implementació, execució i avaluació dels plans
municipals de desenvolupament.

EQUIPAMENT DE LA
MANCOMUNITAT DEL CONO SUR I
ENFORTIMENT DE LA PARTICIPACIÓ
SOCIAL A CINC MUNICIPIS

ZONA: Jutiapa
ONGD: INCIDE
BENEFICIARIS: 46.928 (directes i indirectes) 
SECTOR: Municipalisme     
APORTACIÓ FONS: 30.000 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

PROJECTES APROVATS 2009
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Amb aquest projecte es continuarà la feina iniciada
l'any 2008 als municipis de Fray Bartolomé de las
Casas i Chisec. Es continuarà contribuint a la supe-
ració de l'analfabetisme amb l'alfabetització d'un
total de 50 dones maies i també al foment de la
participació ciutadana de les dones.  D'altra banda,
es treballarà en la implementació d'iniciatives que
permetin disminuir els problemes derivats de l'ex-
trema pobresa. Així, es donarà suport a l'economia
i la dieta alimentària de les famílies de les dones
beneficiàries amb:
a) L'establiment de 50 horts familiars, acompanyat

per tallers de tècniques agrícoles, per a l'orga-
nització, el funcionament i la producció d'a-
quests

b) Lliurament de bosses de menjar per a cada
beneficiària que serviran de millora de l'econo-
mia domèstica i d'estímul per a la continuació
del procés educatiu

PROMOCIÓ DE L'ALFABETITZACIÓ,
FORMACIÓ I INFRAESTRUCTURA
ECONÒMICA FAMILIAR ALS
MUNICIPIS DE FRAY BARTOLOMÉ
DE LAS CASAS I CHISEC

ZONA: Alta Verapaz
ONGD: STEI-i
CONTRAPART: Conavigua
BENEFICIARIS: 50 dones maies
SECTOR: Infraestructura social
SOL·LICITAT FONS: 41.688 €



SUDAMÈRICA
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EQUADOR

Amb aquest projecte es portaran a terme diverses
accions encaminades a reduir la vulnerabilitat de la
població de cinc comunitats del cantón Daule
davant les inundacions. Es constituirà una brigada
d'emergència a cada comunitat amb 25 membres,
que rebran formació en gestió de desastres, aten-
ció primària i vigilància d'epidèmies. Aquestes bri-
gades gestionaran una farmaciola comunitària
que es crearà a cada comunitat. A més, s'elabora-
ran plans d'emergència comunitaris i plans d'e-
mergència familiars. També es crearà un equip d'a-
valuació de danys amb representació de la comu-
nitat i de la Junta Cantonal de Daule.

PERÚ

APRENDRE PRODUINT A DOS
COMUNITATS A LA PROVÍNCIA
DE CHINCHA

ZONA: Ica
ONGD: STEI-i
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
BENEFICIARIS:  1.140 persones  
SECTOR:  Formació  
APORTACIÓ FONS: 22.471 €
ASSIGNACIÓ: Sant Josep de sa Talaia / Sant 

Joan de Labritja

El projecte consisteix en convertir els locals
comunals de Keiko Sofía i Los Ángeles en centres
de reunió i d'aprenentatge productiu per a la
població. Aquests centres varen ser reconstruïts i
posats en funcionament després del terratrèmol
de 2007 amb finançament del Fons Pitiús.
Amb aquesta proposta s'oferirà una formació
integral, encaminada a proporcionar als benefi-
ciaris i beneficiàries dels dos assentaments
humans eines i capacitats que els permetin sortir
de la pobresa. Aquesta formació es fonamenta
en dos elements bàsics:
a) aprenentatge productiu, per mitjà de cursos

tècnics i gestió d'iniciatives productives i
b) desenvolupament personal i foment d'activi-

tats culturals i recreatives.

COMUNITATS SALUDABLES
I SEGURES AL CANTÓN DAULES

ZONA: Guayas
ONGD: Creu Roja
CONTRAPART: Cruz Roja Ecuatoriana
BENEFICIARIS: 500 persones
SECTOR: Enfortiment de la societat civil
APORTACIÓ FONS: 24.172,47 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa
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COMPLEMENTACIÓ DE LA
RECONSTRUCCIÓ D'INFRAESTRUCTURA
ESCOLAR DE L'INSTITUCIÓ EDUCATIVA
INICIAL MUNICIPAL LAS ABEJITAS. -
SEGONA ETAPA

ZONA:  Pueblo Nuevo / Chincha / Ica
ONGD:  Ayne España Trinitarias
CONTRAPART:   Ayne Perú Trinitarias
BENEFICIARIS:   250 infants i 240 famílies
SECTOR:   Infraestructura social
APORTACIÓ FONS: 48.524 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

El terratrèmol d'agost de 2007, que va afectar molt
greument les províncies de la costa sud de Perú, va
destruir el centre educatiu Las Abejitas del munci-
pi de Pueblo Nuevo. L'any 2008 es va iniciar la
reconstrucció de l'escola, amb finançament del
Fons Pitiús i amb la participació activa dels pares i
mares i de la municipalitat. En la primera etapa
constructiva, s'han edificat 5 aules d'educació ini-
cial, 1 oficina, un pati i serveis higiènics per als
infants. Per continuar amb la millora de la qualitat
de l'educació que reben els infants beneficiaris
(d'entre 3 i 5 anys), en la fase de 2009, es preveu la
construcció d'una segona planta amb una aula de
psicomotricitat, una ludoteca, una biblioteca, una
oficina de psicologia i banys per als infants.
Aquests nous ambients permetran contribuir al
desenvolupament integral dels infants.

ENFORTIMENT DE LES CAPACITATS
ORGANITZATIVES I DE GESTIÓ ALS
COMITÈS DE DESENVOLUPAMENT
COMUNITARI

ZONA:   Pueblo Nuevo / Chepén / La 
Libertad

ONGD: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART:  Ayne Perú Trinitarias
BENEFICIARIS: 230     
SECTOR:   Enfortiment de la societat civil
APORTACIÓ FONS: 41.475 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Santa Eulària 

des Riu / Ajuntament de Sant 
Antoni de Portmany.

El desenvolupament local comunitari obté millors
resultats si les propostes sorgeixen de la mateixa
comunitat i si es fa un seguiment constant de la posa-
da en funcionament dels acords presos per la comuni-
tat. És per això que, amb aquest projecte, es vol impul-
sar el desenvolupament local a través de tres línies
d'actuació principals, encaminades a convertir la
població de les comunitats de Pueblo Nuevo en pro-
tagonistes del seu propi procés de desenvolupament:
a) Enfortiment dels Comitès de Desenvolupament

Comunitari (CDC), com espais de diàleg i presa de
decisions comunitàries

b) Desenvolupament de les capacitats dels actors
comunitaris

c) Desenvolupament d'estratègies de seguiment i
control per tal que els responsables d'una comuni-
tat puguin acompanyar els processos comunitaris.

PROJECTES APROVATS 2009
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MOÇAMBIC

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA
A MIHECANE

ZONA: Chicá/Ribáuè/Nampula
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS:  358 infants i 15 adults   
SECTOR:  Educació 
APORTACIÓ FONS: 22.695 €
ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera

Dignidad va començar a Mihecane l'any 2004 un
Projecte de Desenvolupament de Zona. Des d'aquell
moment s'han construït i posat en funcionament diver-
ses infraestructures, com una escola, destinades espe-
cialment a la millora de la qualitat educativa a la comu-
nitat. El Fons Pitiús ha finançat una part de les activitats
que Dignidad ha portat a terme des de l'any 2006.
El projecte de 2009 consisteix en promoure recursos
educatius de qualitat per a la població en edat escolar
i també en engegar un programa d'alfabetització d'a-
dults. Es portarà endavant el curs de primària a l'escola
Dignidade i es realitzaran activitats encaminades a
millorar l'organització escolar i la tasca pedagògica del
professorat. Finalment, amb el projecte s'atendran
també les necessitats d'infants que es troben temporal-
ment en situació de desemparament. Això es farà a tra-
vés de la Casa Lar, dirigida per una mare de substitució.

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A
LA COMUNITAT DE MARCAÇAO

ZONA: Luabo / Chinde / Zambézia
ONGD: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
BENEFICIARIS: 341 infants i 50 adults 
SECTOR:  Educació 
APORTACIÓ FONS: 29.336 €
ASSIGNACIÓ: Consell d'Eivissa

El projecte preveu quatre línies d'acció diferenciades:
1. Millora de la qualitat de l'ensenyament i de l'ofer-

ta educativa (noves contractacions de docents i
reciclatge, introducció de la formació professional
a l'escola, formació de docents i alfabetització d'a-
dults).

2. Millora de les infraestructures escolars amb la
construcció i equipament d'una aula de costura i
d'un magatzem annex i amb l'equipament de les
dos cases de professorat construïdes en el 2008.

3. Reforç de les relacions de l'escola amb la comuni-
tat. 

4. Motivació de les famílies per enviar els infants a
l'escola.

PROJECTES APROVATS 2009
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ÀSIA
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ÍNDIA

Amb aquest projecte es vol millorar l'accés i la
qualitat de l'educació dels infants de tribus
aborígens a la població de Kiralaga. Per fer-ho,
s'arreglaran l'escola i el camp de jocs existents,
s'hi afegiran dos estances per allotjar els
infants de pobles llunyans, es contruiran latri-
nes i s'equiparà l'escola amb mobiliari. A més,
s'incrementarà el professorat i s'adquirirà el
material escolar necessari.

EDUCACIÓ D'INFANTS DE TRIBUS
ABORÍGENS A ORISSA

ZONA: Sundargarh/Orissa
ONGD: Carmelitas Misioneras
CONTRAPART: Bombay Carmel 

Society/Pushpanjali
BENEFICIARIS: 300 infants
SECTOR:  Infraestructura social
APORTACIÓ FONS: 30.517 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa 

Talaia

Kilachery és una població remota de l'interior de
l'estat de Tamil Nadu, amb elevats índexs de pobre-
sa i d'analfabetisme. Les germanes de Santa Ana
varen crear a la comunitat una escola de primària i
una de secundària. A més, crearen un internat per a
173 nenes, tant de Kilachery com de petits pobles del
voltant, que són orfes, que han estat abandonades
pels seus pares o que provenen de famílies sense
recursos. L'edifici de l'internat presenta actualment
condicions molt precàries, tant estructuralment com
sanitària. Amb aquest projecte, es pretén demolir
l'actual construcció i alçar-ne una de nova que cons-
tarà de dos plantes (inferior, per al menjador, cuina,
estudi i, superior, per als dormitoris), latrines i dutxes
annexes. També preveu el projecte l'equipament
bàsic de l'internat.

MILLORA DE LES OPORTUNITATS EDU-
CATIVES PER A LES NENES
DE KILACHERY

ZONA: Tiruvallur /Chennai / Tamil Nadu
ONGD: Mans Unides
CONTRAPART: Madras Social Service Society
BENEFICIARIS:  173 nenes  
SECTOR:  Infraestructura social
APORTACIÓ FONS: 53.006 €
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

PROJECTES APROVATS 2009
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Aquest projecte té per finalitat la dotació de 18
habitatges per a dones dàlits, que no tenen
possibilitat d’accés a un habitatge digne. Les
beneficiàries viuen en cabanes de tova poc
resistents, amb mala ventilació. Les noves cons-
truccions disposaran de dos estances (cuina i
sala d’estar) i d’un porxo, s’edificaran amb
materials resistents i estaran elevades sobre el
terreny per millorar les condicions de salubri-
tat. Les beneficiàries pateixen una doble mar-
ginació (la casta social a què pertanyen i ser
dones) i, per a elles, posseir un habitatge esde-
vé clau per millorar les condicions de vida, per
aconseguir respecte social i una major autono-
mia. A més, això permet millorar la integració
social de les beneficiàries i evitar el desplaça-
ment de la població rural cap a les àrees mar-
ginals urbanes.

DOTACIÓ DE CONDICIONS
D’HABITABILITAT DIGNES
PER A 18 FAMÍLIES DE REDDYPALLI 

ZONA: Anantapur /Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS: 18 dones  
SECTOR: Infraestructura social
APORTACIÓ FONS: 28.523 €
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d?Eivissa

El projecte pretén dotar d'habitatge a 35 dones
dàlits que no tenen possibilitat d’accés a un habi-
tatge digne. Les beneficiàries viuen en cabanes de
tova poc resistents i amb mala ventilació. Les noves
cases permetran millorar les condicions d’higiene i
salubritat, ja que disposaran de dos estances (cuina
i sala d’estar) i d’un porxo, s’edificaran amb mate-
rials resistents i estaran elevades sobre el terreny.
Les beneficiàries pateixen una doble marginació (la
casta social a què pertanyen i ser dones) i, per a
elles, posseir un habitatge esdevé clau per millorar
les condicions de vida, per aconseguir respecte
social i una major autonomia. A més, això permet
millorar la integració social de les beneficiàries i evi-
tar el desplaçament de la població rural cap a les
àrees marginals urbanes.

DOTACIÓ DE CONDICIONS
D’HABITABILITAT DIGNES
PER A 35 FAMÍLIES DE GOLLAPALLI

ZONA: Anantapur /Andhra Pradesh
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
BENEFICIARIS: 150  
SECTOR: Infraestructura social
APORTACIÓ FONS: 54.973€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears
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SEGUIMENT DE PROJECTES
SOBRE EL TERRENY

PALESTINA

En el mes de maig la vicepresidenta del Fons i
Consellera de Benestar Social del Consell de
Formentera, Margalida Font Aguiló, participà en una
delegació de càrrecs públics per visitar Palestina en
un viatge organitzat per l'organització Paz con
Dignidad.

El viatge es va realitzar amb els següents objectius:
- Conèixer a través de diverses organitzacions

humanitàries de Palestina la situació en què viu la
població palestina i visitar alguns dels projectes
finançats pel Fons Pitiús de Cooperació a través
d'una d'elles, la Health Work Committees

- Entrevistar-se amb els responsables d'organitza-
cions de dones i de defensa dels drets humans
palestines. 

- Obtenir una visió plural del panorama polític a
través de l'entrevista amb responsables dels dife-
rents partits polítics existents.

ÍNDIA

Des de l'any 2004, any en què es va visi-
tar l'Índia per primera vegada, fins
l'any 2009, el fons ha finançat 13 pro-
jectes a la Fundació Vicente Ferrer, per
un import total de 409.005 €, i quatre
projectes a les Carmelitas Misioneras
per un import de 120.327 €.

Així, el viatge que el fons va realitzar a
l'Índia de l'1 al 14 de juliol va constar
de les següents activitats:
- Efectuar un seguiment dels projec-

tes finançats pel fons al llarg d'a-
quests cinc anys.

- Visitar altres projectes que, encara
que no havien estat finançats pel
fons, ens oferiren una visió global
de l'estratègia que, per exemple, la
Fundació Vicente Ferrer, està por-
tant a terme. 

- Entrevistar-nos amb els beneficiaris i
beneficiàries dels diferents projec-
tes per conèixer de primera mà el
seu nivell d'implicació, així com les
dificultats viscudes i els objectius
aconseguits.

- Mantenir contactes amb els respon-
sables de diferents àrees o projectes,
amb l'objectiu de portar un control
dels informes presentats, així com
per conèixer els resultats aconseguits
i l'estratègia de futur a seguir.

En el cas dels projectes de la Fundació
Vicente Ferrer i, en relació a la darrer

visita feta es varen poder constatar
avenços en  àrees que, en aquell
moment, eren part de l'estratègia de
futur. Per exemple, la instal·lació de reg
per aspersió  i gota a gota  per aconse-
guir diversificar els cultius (centrat en
2004 en el cacauet), introduint-ne d'al-
tres que requereixen menys aigua. Així
mateix, es va percebre una evolució en
quant al paper de la dona en el si de la
família i de la comunitat. Els shangams
(grups de dones) ja no són només grups
d'ajut econòmic, sinó que s'han conver-
tit en associacions d'ajut mutu i de
pressió quan es dóna una situació que
vulnera els drets de la dona, com
poden ser els matrimonis precoços. 
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EMERGÈNCIES

INTERVENCIÓ D'EMERGÈNCIA PER
ASSEGURAR LA CONTINUÏTAT DE L'ATENCIÓ
SANITÀRIA A LA FRANJA DE GAZA (509/09)

PAÍS: Palestina
ZONA: Nord de la Franja de Gaza
ONG: Paz con Dignidad
CONTRAPART: Union of Health Work Committees (UWHC)
PERSONES BENEFICIÀRIES: 5.000
SECTOR:  Sanitari
APORTACIÓ FONS: 42.229 €

AJUT D'EMERGÈNCIA PER A FAMÍLIES
AFECTADES PER LES INUNDACIONS (660/09) 

PAÍS: Índia
ZONA:  Districtes de Durnool i Mahbubnagar
ONGD: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT 
PERSONES BENEFICIÀRIES: 40.000 famílies  
APORTACIÓ FONS: 45.000€

INSEGURETAT ALIMENTÀRIA A CAUSA
DEL FENOMEN DE EL NIÑO (662/09)

PAÍS: Nicaragua
ZONA: San Lucas, Madriz.
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIÀRIES: 927
APORTACIÓ FONS: 15.000 €

EMERGÈNCIA ALIMENTÀRIA ALS MUNICIPIS
DE LA MANCOMUNITAT DEL CONO SUR
(661/09)

PAÍS: Guatemala
ZONA:  Jutiapa
ONGD: INCIDE
PERSONES BENEFICIÀRIES: 1.145 persones 
APORTACIÓ FONS: 25.175 €
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El Fons Pitiús de Cooperació va ser guardo-
nat amb el Premi Illes Pitiüses 2009, amb el
vot unànime del jurat i amb el major
suport que mai abans hagi tengut una can-
didatura en la història d'aquests premis.
Aquest guardó, atorgat anualment pel
Diario de Ibiza, es va concedir al Fons com
a reconeixement a la seva tasca com a
coordinador de les institucions públiques i
de les ONGD pitiüses en tot el referent a la
cooperació per al desenvolupament.
També és va concedir en reconeixement a
la feina de sensibilització sobre els des-
equilibris Nord-Sud que ha desenvolupat
el Fons tant a Eivissa com a Formentera des
del seu naixement fa 10 anys. 

PREMI ILLES PITIÜSES

SENSIBILITZACIÓ

Aquesta campanya es va iniciar a la tardor de 2008 i
finalitzà en el mes de maig de 2009 amb 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 responsabili-
tat 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. 

CAMPANYA:
L'AIGUA, UN DRET I UNA RESPONSABILITAT COMPARTIDA
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Les activitats desenvolupades al llarg d'aquests mesos es feren coincidir amb les
festes de diferents pobles amb la intenció d'augmentar la participació en les
mateixes:

EXPOSICIONS:

L'aigua un dret i una responsabili-
tat compartida
Aquesta exposició recollia els projectes
finançats pel Fons Pitiús i relacionats amb
l'accés a l'aigua potable, el sanejament i
l'ús eficient dels recursos hídrics.
Al llarg del primer semestre es va exposar a
Santa Eulària des Riu, Sant Ferran de ses
Roques, Puig d'en Valls i Sant Joan de
Labritja. 

PROJECCIONS 
Durant els quatre dimarts del mes de febrer es
varen projectar a l'Espai Cultural Can Ventosa
pel·lícules que tractaven l'aigua des de dife-
rents vessants: cultural, ambiental, sanitari,….
Els títols projectats foren: AGUA (Deepa
Mehta), ERIN BROCKOVICK (Steven
Soderbergh), EL SUEÑO DEL AGUA (Albert
Solé) i CHINATOWN (Roman Polanski).

A la sala d'exposicions de Santa Eulària, el
dimecres 11 de febrer es va projectar la
pel·lícula d'animació Kirikú i la Bruixa i la set-
mana següent, el dia 18, el documental El
sueño del agua.

En els mesos d'abril, maig i juny el Fons va
participar en les festes patronals de Sant
Ferran de ses Roques, Puig d'en Valls i Sant
Joan de Labritja i també en una jornada lúdi-
ca a Sant Llorenç. A cada població, es projec-
taren pel·lícules i documentals al voltant de
l'aigua.

Dones d'aigua
Aquesta mostra es va poder visitar tot el mes de febrer a la sala d'exposicions de
l'Ajuntament de Santa Eulària i va estar organitzada conjuntament amb la CAM.
L'exposició presentava 40 fotografies de Tomàs Abella, muntades sobre els bidons
grocs que porten les dones africanes per anar a buscar aigua. 
Al llarg d'aquest mes el Fons va realitzar diverses visites guiades amb infants del
C.P. Puig d'en Valls, C.P. Santa Gertrudis, C.P. Santa Eulària i C.P. Sant Ciriac i amb
persones majors de la Residència Can Blai.
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CAMPANYA.
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: EL PODER DE DECIDIR

CONFERÈNCIA

Arcadi Oliveres, doctor en economia, va ser l'encarregat
d'impartir una conferència el dia 2 de desembre en el
Club Diario de Ibiza. La xerrada es va titular Sobirania
alimentària: el poder de decidir i, en ella, Oliveres va
destacar que la pitjor catàstrofe que afronta la
Humanitat actualment és la crisi alimentària, que pro-
voca 60.000 morts cada dia. Encara més greu, aquestes
morts no es produeixen per manca d'aliments, sinó per
una mala distribució. Oliveres afirma que la solució a la
fam, no passa per l'enviament d'aliments, sinó per la
sobirania alimentària: cada país ha de poder produir els
seus propis aliments. Per aconseguir-ho, Oliveres consi-
dera imprescindible una reforma agrària que permeti
un millor aprofitament de la terra i un canvi en el tipus
de conreus (no s'han de sembrar aliments per a l'expor-
tació, sinó els aliments que es mengen). Però el futur
immediat no ofereix moltes esperances, ja que els països
rics no fan les inversions necessàries per poder fer
aquesta transformació. A més,  l'especulació amb cere-
als, l'increment de la producció d'agrocombustibles, la
política europea de subvencions agrícoles, la potència
de les grans empreses d'alimentació i la sobreexplotació
pesquera, estan minvant dia a dia les possibilitats de

La nova campanya de sensibilització que es desen-
volupa entre octubre de 2009 i juny de 2010 es deci-
dí dedicar a la sobirania alimentària. 

Amb aquesta campanya, el Fons Pitiús de
Cooperació defensa el dret de tots el pobles a defi-
nir les seves polítiques de producció, distribució i
consum d'aliments que garanteixin una alimentació
sana. És a dir, el Fons es vol afegir a aquelles veus
que cada dia amb més força proposen la sobirania
alimentària com a mitjà per a recuperar el control
sobre l'alimentació. 

El model alimentari actual és altament depenent
del petroli, de productes químics contaminants i, a
més, concentra el domini de tot el sistema alimen-
tari en molt poques mans. Aquest fet genera pobre-
sa entre la població camperola d'arreu del planeta i

problemes ambientals gairebé irreversibles. Per jus-
tícia, per una autèntica defensa del dret universal a
una alimentació sana i suficient, per protegir el
medi ambient i la nostra salut, es fa imprescindible
un canvi profund i urgent en el qual totes i tots hi
tenim un paper important. 

Els objectius de la campanya són els següents:

- Donar a conèixer el funcionament i les conse-
qüències globals de l'actual sistema de producció,
distribució i consum dels aliments.
- Explicar el concepte de sobirania alimentària i la
seva relació amb la seguretat alimentària i el dret a
l'alimentació.
- Mostrar alternatives ecològiques i sostenibles al
model alimentari dominant.

TALLERS A PRIMÀRIA 

Diferents escoles d'Eivissa sol·licitaren el taller L'alimentació al món per als tres
cicles de primària. Els tallers desenvolupats en el darrer trimestre de 2009 tindran
continuïtat al llarg de l'any 2010. 
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superar la crisi alimentària dels països del sud. Per acabar, Arcadi Oliveres, va
apel·lar a la responsabilitat individual de cadascun/a de nosaltres per no roman-
dre com mers espectadors davant aquesta injusta i desigual situació.

CICLE DE DOCUMENTALS

Coincidint amb les festes de Sant Francesc de Formentera, en desembre es varen
projectar quatre documentals a la sala d'actes de la Conselleria d'Educació i
Cultura: "Nosotros alimentamos el mundo" (Erwin Bagenhofer), "Super Size me"
(Morgan Spurlock), "Hambre programada" i "Por una agricultura campesina".

Acte institucional
El dia 28 de novembre, el Centre Cultural de Puig d'en Valls, es va omplir per a la
celebració d'un acte institucional de celebració dels 10 anys del Fons Pitiús de
Cooperació. Aquest acte va ser presentat per l'actriu Neus Torres i el grup Quatre
de Sax va ser l'encarregat d'amenitzar la vetllada amb la interpretació de diverses
peces musicals.

10 ANYS DE FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ
El Fons Pitiús va celebrar el seu desè aniversari durant el darrer trimestre de l'any amb dos actes centrals: 

Enguany la festa del fons es va celebrar  el dia 18
d'octubre a Sant Francesc de Formentera, sota el
títol 10 anys de cooperació. Malauradament, les
males condicions meteorològiques obligaren a
suspendre gairebé la totalitat de les activitats pre-
vistes. Únicament, es pogueren veure les exposi-
cions (fotografies dels projectes aprovats l'any
2008, exposició 10 anys, cartells amb els projectes
finançats per l'Ajuntament-Consell de
Formentera a través del Fons i murals realitzats
per l'alumnat dels col·legis Mestre Lluís Andreu i
Verge Miraculosa)  i l'actuació de Cachirulo y sus
amigos. 

Festa del Fons Pitiús de Cooperació 2010
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EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Exposicions
L'exposició que s'ha ofert enguany és la de fotografies sobre els projectes aprovats l'any
anterior. Aquesta exposició s'ha posat a 7 centres en total de primària y secundària. 

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
- L'alimentació al món.

En total s'han realitzat 125 tallers de dos hores
cadascun en grups-classe del primer, segon i ter-
cer cicle de 17 centres de primària de tots els
municipis d'Eivissa.

L'acte es va desenvolupar en dos parts diferenciades. En la primera, la sra. Pilar
Costa (primera presidenta del Fons) i el sr. Vicent Serra (segon president del Fons)
varen fer un recorregut per la trajectòria del Fons des del seu naixement l'any
1999 fins el moment actual. Aquesta visió panoràmica sobre la història del Fons
Pitiús es va complementar amb la projecció d'un documental sobre la feina que
desenvolupa l'associació, tant en projectes de cooperació com en activitats de sen-
sibilització a Eivissa i Formentera.

La segona part va servir per fer palesa l'aposta de futur de tots els socis del Fons.
Això es va fer mitjançant la signatura d'un manifest de compromís amb la coope-
ració per al desenvolupament per part dels representants de totes les institucions
i ONG sòcies del fons. Abans de la signatura, l'actual president del Fons, sr.
Santiago Pizarro, i l'actual secretària, sra. Joana Tur, llegiren el manifest de com-
promís.

A més d'aquests dos actes, al llarg del trimestre l'exposició 10 ANYS DE
COOPERACIÓ es va poder veure a diversos espais d'Eivissa i de Formentera: vestí-
bul de la Biblioteca Marià Villangómez (Sant Francesc de Formentera), Espai
Cultural Can Ventosa (Eivissa), Ajuntament Sant Josep de sa Talaia, Centre Cultural
de Puig d'en Valls, Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i Consell d'Eivissa.
L'exposició estava formada per 20 fotografies que resumien la feina  realitzatda
pel Fons Pitiús en els seus 10 anys d'existència, tant en projectes de cooperació
com en sensibilització. 



[30]M
E

M
Ò

R
IA

 2
00

9

FORMACIÓ
Enguany, el Fons, el CEP (Centre de Professorat d'Eivissa
i Formentera)  i Mans Unides, han organitzat conjunta-
ment 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 tra-
vés 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.

D'altra banda, el fons ha participat en dos cursos de for-
mació, impartint una de les sessions: 
- El primer d'ells organitzat per la Universitat de les

Illes Balears en el mes de maig  titulat "Identificació
de projectes de cooperació, anàlisi de problemes i for-
mulació de projectes". En ell el fons va impartir la ses-
sió de formulació i seguiment de projectes.

- El segon organitzat per l'STEI-i Ensenyants Solidaris
titulat "Educació i Cooperació" en el mes de novem-
bre, en el qual el fons impartí la sessió sobre els seus
objectius i funcionament.

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. 

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 Lancy Dodem, membre de la Rural Development
Trust (RDT), la contrapart de la Fundació Vicente Ferrer a
la Índia.  En el mes de juny, Lancy 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 desen-
volupar-se de forma integral i sense dependència de l'ex-
terior. 
- 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 per-
què, 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. 

XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS
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FUNDACIÓ SA NOSTRA 
El fons firma un conveni cada any amb la Fundació Sa Nostra, Caixa de Balears. En
el conveni de 2009, 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 diverses col·labora-
cions del Fons en cursos que ha organitzat la UIB. 

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 pres-
supost. 
- 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.
- Rodes de premsa, notes i comunicats.

Així mateix, al llarg de l'any el fons ha sortit en diver-
ses ocasions al carrer per apropar la seva tasca a la
població pitiüsa. En aquest sentit, ha participat en les
següents trobades:
- Trobada de Pobles, al Recinte Firal (mes de març)
- Dia de la dona, al Passeig de Vara de Rey d'Eivissa
(mes de març)
- Diada Intercultural, al camp de futbol de Sant Josep
de sa Talaia  (mes d'octubre) 

CONVENIS






