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Presentació
L'any 2010 va començar amb un reconeixement a la tasca que desenvolupa el
fons de cooperació en atorgar-li la medalla d'or de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears. Feia poc que el fons havia celebrat el seu desè aniversari i aquesta distinció es va afegir a l'estímul que suposa coordinar els esforços de les institucions públiques vers la consecució d'un món més just.
Vivim una crisi global que, al nostre costat del món, està provocant precarietat laboral, atur i retalls socials que afecten al benestar d'una part important de la població. Però malgrat això, no podem oblidar que la crisi que viuen
els països més pobres és molt més cruenta i permanent que la nostra. Aquests
països no estan en crisi, viuen en crisi. I això provoca que, diàriament, hi morin
60.000 persones de fam.
Aquesta és una xifra escandalosa, però el pitjor és que les dades que coneixem són cada dia més negatives perquè els governs mundials no són capaços de
prendre les mesures per evitar-ho.
Davant això, creiem més necessari que mai unir les nostres forces, les de les
institucions i les de les ONG, per donar suport a les persones que viuen als països
del sud. No només canalitzant recursos cap a ells, com es pot veure a través dels
projectes aprovats a la convocatòria anual i que reflecteix aquesta memòria, sinó
també denunciant totes aquelles situacions injustes que estan a la base dels problemes estructurals que pateixen les poblacions del sud.
Creiem que un altre món és possible però, sobretot, creiem que un altre món
és necessari i, només des del compromís col·lectiu podrem avançar-hi.

Santiago Pizarro Simón
President
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa nou 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 2010 es va presentar a l'assemblea ordinària de socis que va tenir lloc el 31 de març de 2011 a la Sala de Plens de l'Ajuntament d'Eivissa.

INGRESSOS
Administracions Públiques
ONG
Socis Col·laboradors
Donatius
Ingressos extraordinaris

TOTAL

884.500,00
550,00
3.554,68
738,88
3.654,00

€
€
€
€
€

99,04%
0,07%
0,39%
0,09%
0,41%

892.997 €

100%

DESPESES
Projectes de cooperació i emergència
Seguiment de projectes
Educació per al desenvolupament
Administració i gestió
Pèrdues incobrables
Provisió per insolvències
Despeses amortitzacions

MEMÒRIA 2010

TOTAL
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691.403,64
20.940,90
45.859,25
49.942,95
850,80
179.298,49
6.883,48

€
€
€
€
€
€
€

69,48%
2,10%
4,61%
5,01%
0,08%
18,02%
0,70%

995.179,51 €

100%

APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES

DESGLOSSAMENT DESPESA PROJECTES
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

MEMÒRIA 2010

FUNCIONAMENT I SOCIS
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L'Assemblea Ordinària de socis es va
celebrar el 4 de maig a la Sala de Plens
de l'Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany. Aquesta reunió representa
el punt de trobada de tots els socis del
fons i cada vegada es fa a la seu d'alguna institució. Els punts a tractar
sempre es refereixen a l'aprovació de
la memòria tècnica i econòmica de
l'any anterior, així com al pressupost i
les línies de treball de l'any en curs.
L'aprovació dels punts referits a l'any
anterior és d'obligat compliment ja
que, després i, com a associació d'utilitat pública, aquesta informació s'ha
d'enviar al Registre d'Associacions i al
Ministeri de l'Interior.

programades a les diferents campanyes estan relacionades amb l'objectiu de crear un clima d'opinió favorable per a la creació d'un nou ordre
econòmic internacional que sigui més
just i equitatiu amb totes les persones
que vivim al planeta.

Les línies de treball, que trobareu descrites a aquesta memòria, es consensuen entre tots els socis, treballant
aquelles àrees que contribueixen a la
consecució dels objectius de l'associació. Així, per exemple, les activitats

Els socis col·laboradors s'han anat
unint al fons al llarg dels seus 11 anys
de funcionament i són de molt diversa condició, avalant la pluralitat que
el caracteritza i que constitueix la seva
base d'actuació.

A més dels punts descrits, l'assemblea
va donar de baixa l'organització
Comunidad Humana i va aprovar la
incorporació de l'Associación Casa de
Perú en las Pitiusas i de l'IES Quartó de
Portmany com a socis col·laboradors.
D'aquesta manera, el fons compta amb
19 socis de ple dret (8 institucions públiques i 11 ONG) i 16 socis col·laboradors.

PROJECTES DE COOPERACIÓ
A la convocatòria de 2010, es varen presentar 29 projectes de cooperació dels quals se n'acceptaren 18
(14 d'ONG d'Eivissa i Formentera per valor de 470.048€ i 4 d'organitzacions de països del Sud per un
total de 180.520 €).

CENTREAMÈRICA

EL SALVADOR
ENFORTIMENT DE LA BASE
ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL
DE CINC COMUNITATS RURALS
ZONA:
ONGD:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Comasagua / La Libertad
ACUA
675
Desenvolupament comunitari
i social
49.440€
Aj. d'Eivissa /
Aj. de Santa Eulària des Riu

Aquest projecte està inclòs dins un procés de desenvolupament iniciat per ACUA l'any 2005, a les comunitats
de la Cordillera del Bálsamo, que té com objectiu la
millora de la qualitat de vida de les famílies d'aquesta
àrea, afectades per la pobresa i la vulnerabilitat
ambiental. El projecte es desenvoluparà a 5 comunitats
(El Faro, San Antonio, Los Ranchos, La Shila i La Ceiba) i
permetrà millorar les capacitats d'organització, la conscienciació ambiental i els ingressos de les famílies beneficiàries. Això es farà, per una banda, a través d'accions
educatives i de sensibilització, centrades en la millora
de la higiene, la nutrició familiar i el respecte de l'entorn. D'altra banda, es posaran en funcionament sistemes de producció agropecuària que permetin millorar i
diversificar la dieta i generar ingressos per a les famílies.
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PROJECTES APROVATS 2010

ENTRE

EL

50

I EL

80%

DE LA PRODUCCIÓ, L'ELABORACIÓ
I LA COMERCIALITZACIÓ D'ALIMENTS
AL MÓN CORRE A CÀRREC
DE LES DONES.

TRACTAMENT DE RESIDUS
VOLUMINOSOS I DE DIFÍCIL
DISPOSICIÓ A SAN SALVADOR.
FASE II
ZONA:
ONGD:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

San Vicente
PROCOMES
869.622
Protecció del medi ambient
35.044€
Govern de les Illes Balears

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 dels residus sòlids.
El projecte està pensat per a tres anys. En la primera fase es va construir una planta de transformació
de residus i es capacità el personal i les petites
empreses recol·lectores. En la segona fase, està previst realitzar el procés d'informació i sensibilització
de la població per fomentar l'ús adequat dels residus, adquirir equipament i maquinària complementaris (bàscula per a camions, ferramentes,...) i es realitzarà un estudi de mercat per als materials triturats
a la planta. A més, s'instal·larà un centre d'emmagatzemament de residus a cada municipi, per millorar el servei de recollida i el funcionament de la
planta.

NICARAGUA
El projecte té com a finalitat millorar les condicions
d'habitabilitat de 17 famílies de la comunitat de El
Apante, que es troben en situació d'extrema pobresa. Les famílies beneficiàries rebran formació en
autoconstrucció d'habitatges, el material necessari
per a les obres i l'assessorament de personal 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 (amb
coordinació amb el Ministerio de Salud Pública).
Totes aquestes accions permetran la millora de les
condicions sanitàries en què viu la població del
municipi beneficiari.
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CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES
PER A FAMÍLIES EN CONDICIONS
DE POBRESA A SAN LUCAS
ZONA:
ONG:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Madriz
UCOM
83
Habitatge
76.036€
Govern de les Illes Balears
Aj. de St. Josep de sa Talaia
Consell de Formentera
Aj. de Santa Eulària des Riu
Aj. de Sant Antoni de Portmany

ENFORTIMENT DELS SERVEIS
MUNICIPALS I LES CONDICIONS
HIGIÈNIQUES I SANITÀRIES
A POSOLTEGA
ZONA:
ONGD:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Chinandega
Fundación Popol Na
337
Desenvolupament municipal
20.000€
Consell d'Eivissa

Amb aquest projecte, es busca desenvolupar les
capacitats i habilitats de 310 famílies camperoles
de 22 comunitats dels municipis de San José
Achuapa i El Sauce, amb la finalitat que puguin
garantir la pròpia seguretat alimentària i nutricional i augmentar la seva capacitat d'organització
comunitària. Per aconseguir-ho, s'enfortiran les
pràctiques d'agricultura orgànica, sostenible i
diversificada, la producció d'espècies menors, la
comercialització local i l'organització i l'apoderament local. També es treballarà en la millora de la
salut comunitària. Totes aquestes accions es portaran a terme amb perspectiva de gènere i mediambiental.

Aquest projecte pretén continuar amb el procés de
millora socioeconòmica, ambiental i institucional del
municipi. Per fer-ho, es treballarà en la reducció de
les aigües residuals superficials, amb la construcció de
60 dipòsits de recollida i tractament domiciliari de les
aigües brutes. També, es milloraran els serveis municipals d'escorxador, amb la millora de les
instal·lacions i l'aplicació d'una nova normativa, i el
servei de cementiri, amb l'aixecament de la planimetria d'aquest espai i amb la formació del funcionariat
que se n'encarrega. En un altre àmbit, per a reforçar
el desenvolupament econòmic, s'instal·larà una
màquina per a l'elaboració de blocs de ciment.
Finalment, es construirà un pou amb una bomba
d'extracció i un dipòsit per emmagatzemar aigua,
que permetrà condicionar un viver municipal d'arbres
que permeti avançar en la reforestació del municipi.

CAPACITACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A CONTRIBUIR A LA SEGURETAT
ALIMENTÀRIA
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:

León
Mans Unides
Escuelas Radiofónicas de
Nicaragua
BENEFICIARIS:
1.148 pagesos/es
SECTOR:
Desenvolupament rural
APORTACIÓ FONS: 49.074€
ASSIGNACIÓ:
Ajuntament d'Eivissa
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GUATEMALA
El procés d'alfabetització beneficiarà a 50 dones del
municipi. Es realitzarà en l'idioma matern de les
beneficiàries per tal que sigui major el nivell de comprensió i aprenentatge. A més, el programa estarà
coordinat amb el Comitè Nacional d'Alfabetització,
cosa que permetrà l'atorgament de titulacions oficials. Per a una major motivació, es lliurarà a cada
beneficiària una bossa de queviures bimensualment.
D'altra banda, s'engegarà un procés de formació ciutadana centrada en la temàtica dona i desenvolupament, per enfortir les capacitats d'anàlisi i de proposta de les dones. Finalment, les beneficiàries també
seran capacitades en implementació i manteniment
d'horts familiars ecològics per contribuir a la millora
de la dieta familiar.
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ALFABETITZACIÓ, FORMACIÓ I
INFRAESTRUCTURA ECONÒMICA
FAMILIAR DE DONES MAIES
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Chichicastenango / El Quiché
STEI-i
Conavigua
52 dones maies
Educació/Formació
41.988€
Consell d'Eivissa

SUDAMÈRICA

COLÒMBIA
SANEJAMENT AMBIENTAL BÀSIC
I MILLORA DE LA SALUT DE LA
POBLACIÓ DESPLAÇADA
AL BARRI DE VILLA ÁNGELA
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:

Sincelejo / Sucre
Paz con Dignidad
Fundación Franciscana Santo
Tomás Moro
BENEFICIARIS:
625
SECTOR:
Protecció del medi ambient
APORTACIÓ FONS: 57.102€
ASSIGNACIÓ:
Govern de les Illes Balears

El barri de Villa Ángela està format per un elevat
nombre de famílies en situació de desplaçament,
que arribaren a les zones perifèriques de Sincelejo,
on no hi ha planificació territorial ni serveis públics
bàsics. Amb aquest projecte, es volen reduir les
greus conseqüències ambientals i en la salut que
genera la disposició dels residus sòlids i de les
aigües fecals a l'exterior. Això es farà mitjançant la
intervenció en tres àmbits:
a) Capacitació de les famílies en tractament de
residus sòlids i reciclatge.
b) Construcció i posada en funcionament d'unitats
sanitàries que connectin amb el clavegueram.
c) Implementació i posada en funcionament del
servei de recollida de residus sòlids amb l'adquisició de dos vehicles de tracció animal.
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PROJECTES APROVATS 2010

2.600

MILIONS

DE PERSONES AL MÓN
NO DISPOSEN
DE SANEJAMENT BÀSIC.

EQUADOR

MEMÒRIA 2010

Aquest projecte vol contribuir a la reducció de la
vulnerabilitat social, organitzativa i ambiental
de la població de 8 barris de la zona marginal de
la ciutat Francisco de Orellana. Això es farà a
partir de la creació de 10 brigades capacitades
per a respondre en el primer moment d'un
desastre, que treballaran des de cadascun dels
barris. A més, es formularan planificacions de
resposta davant les emergències, atenent a les
diferents amenaces i nivells de risc que afronta
cada zona. Tot aquest procés es portarà a terme
a partir d'una metodologia participativa, on hi
puguin intervenir des dels infants fins a les persones majors.
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PREPARACIÓ COMUNITÀRIA
PER A DESASTRES, CURA
DEL MEDI AMBIENT I ENFORTIMENT
DE CAPACITATS LOCALS
ZONA:

Puerto Francisco de Orellana /
Orellana
ONGD:
Creu Roja
CONTRAPART:
Cruz Roja Ecuatoriana
BENEFICIARIS:
784
SECTOR:
Promoció dels Drets Humans
i de la democràcia
APORTACIÓ FONS: 26.850€
ASSIGNACIÓ:
Consell d'Eivissa
Aj. de Sant Josep de sa Talaia
Aj. de Sant Antoni de Portmany

PERÚ

El projecte vol donar resposta a la situació de violència física, psicològica i sexual contra les dones,
infants i adolescents, a través d'accions coordinades amb les diferents institucions que hi intervenen, tant locals com estatals. Es posarà en funcionament una casa d'allotjament temporal per a les
dones i els seus fills. Se'ls oferirà atenció per a la
recuperació i inserció social. Per promoure la prevenció, es treballarà amb els centres i autoritats
educatives per fomentar la inclusió en el curriculum de l'ensenyament de totes les qüestions relacionades amb la violència domèstica. També es treballarà amb tots els actors socials perquè reconeguin la necessitat d'enfrontar-se a la violència
familiar des de la participació activa i, finalment,
es crearan a les comunitats grups de suport per a
la protecció de les víctimes i per a la incidència en
la prevenció.
Aquest projecte vol enfortir les capacitats de la
població de quatre comunitats dels districtes de
Puente Piedra i Ancón de portar endavant accions
personals i comunitàries que permetin millorar la
seva qualitat de vida. Així, s'intervendrà en tres
àmbits diferenciats:
a) Organització comunitària: es capacitaran en salut
i medi ambient autoritats, líders comunitaris i
organitzacions socials.
b) Establiments públics de salut: es fomentarà el seu
apropament a la població de les comunitats, per
tal que puguin exercir una funció educativa que
afavoreixi pràctiques en favor de la responsabilitat
personal dels beneficiaris/àries en la seva salut.
c) Promotors/es de salut: s'enfortiran les seves habilitats i capacitats per tal que puguin exercir d'educadors en salut.

DISMINUCIÓ DE LES PRÀCTIQUES
DE VIOLÈNCIA EN LES FAMÍLIES
DE PUEBLO NUEVO
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:

Chepén / La Libertad
Ayne España Trinitarias
Ayne Perú Trinitarias
856 dones, 240 homes
Promoció dels Drets Humans
i de la democràcia
APORTACIÓ FONS: 45.187€
ASSIGNACIÓ:
Govern de les Illes Balears

ENFORTIMENT I MILLORA DE LA
SALUT COMUNITÀRIA A PUENTE PIEDRA I ANCÓN
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Lima
Ayne España Trinitarias
Ayne Perú Trinitarias
330 dones i 250 homes
Sanitat
42.037€
Aj. de Santa Eulària des Riu
Aj. de Sant Antoni de
Portmany

LA VIOLÈNCIA EN L'ÀMBIT FAMILIAR
ÉS LA PRINCIPAL CAUSA DE MORT
I DISCAPACITAT ENTRE LES DONES
DE

16 A 44 ANYS D'EDAT.
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CENTRE DE RECURSOS EDUCATIUS
A PUEBLO NUEVO
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Chincha / Ica
STEI-i/Ensenyants Solidaris
Instituto de Pedagogía Popular
550 joves, infants i professorat
Educació/Formació
24.485€
Ajuntament d'Eivissa

L'ANALFABETISME

DEIXA

771

MILIONS DE PERSONES
AL MARGE DE LA SOCIETAT
I FRENA LES SEVES
POSSIBILITATS

MEMÒRIA 2010

DE DESENVOLUPAMENT.
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Els centres educatius IEP Inicial 252 i Horacio
Zeballos Gámez esdevindran, per mitjà d'aquest
projecte, centres de recursos educatius, on hi
podran participar els membres de tota la comunitat educativa. Es posarà al seu servei un conjunt de
recursos que els permetin desenvolupar activitats
formatives i d'esbarjo. Es busca amb això, portar
endavant un programa educatiu integral i lúdic. La
seu del centre de recursos s'equiparà amb mitjans
audiovisuals per a la realització de projeccions i
amb una biblioteca. S'hi impartiran també mòduls
formatius per a mestres, estudiants i pares i mares,
i activitats lúdiques per a infants. El projecte partirà de la tasca que està portant a terme el professorat que integra els Cercles d'Autoeducació
Docents que tenen seu a les dos institucions educatives esmentades.

ÀFRICA

MOÇAMBIC
Amb aquest projecte es continuarà proporcionant
recursos per a l'educació bàsica i per a la formació
professional a la comunitat de Marcação. Per aconseguir-ho, es mantendrà en funcionament l'Escola
Comunitària Dignidade (que funciona des de 2004)
i es posarà en funcionament el centre d'acollida
Casa-Lar que atendrà menors de la comunitat en
situació de desemparament. Per als joves i adults, es
realitzaran cursos de formació professional (costura,
construcció i fusteria) i d'alfabetització, dirigits
especialment a les dones.
D'altra banda, també es vol millorar l'accés de l'alumnat i de la població de Marcação a l'aigua potable. Es construiran dos pous que disposaran de bombes manuals i s'instal·larà a l'escola un sistema de
recollida d'aigua de pluja, amb dos aljubs plàstics.

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A LA
COMUNITAT DE MARCAÇÃO
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Luabo / Chinde / Zambézia
Dignidad
Dignidade
393 infants, 90 joves i 70 adults
Educació/Formació
33.999€
Ajuntament d'Eivissa
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Amb aquest projecte, es mantendrà en funcionament l'Escola Comunitària Dignidade durant
l'any 2010. En aquest centre educatiu, s'hi imparteix educació infantil (4 i 5 anys), primària i
secundària (de 1r a 7è curs), un programa de formació professional per a joves (costura) i formació d'adults nocturna (costura i alfabetització).
Des de 1999, any de la seva inauguració, fins el
2010, l'Escola ha estat funcionant amb la gestió
de Dignidade. A partir del 2011, el Ministeri
d'Educació de Moçambic, assumirà plenament el
projecte, tot culminant un llarg procés de progressiva implicació.

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA
A MIHECANE

MEMÒRIA 2010

ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

[16]

Chicá/Ribáuè/Nampula
Dignidad
Dignidade
394 infants i 60 adults
Educació
22.162€
Consell de Formentera

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA
A LA COMUNITAT DE SIKWAMA
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Matola / Maputo
Dignidad
Dignidade
780 infants, 40 joves i 115 adults
Educació/Formació
30.054€
Govern de les Illes Balears
Aj. d'Eivissa
Aj. de Sant Joan de Labritja

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
diverses infraestructures destinades especialment a la
millora de la qualitat educativa a la comunitat (escola, pou amb bomba d'extracció, tanc d'emmagatzemament d'aigua). El Fons Pitiús ha finançat una part
de les activitats que Dignidad ha portat a terme des
de l'any 2006.
El projecte de 2010 consisteix en mantenir en funcionament l'Escola Comunitària Dignidade (amb 386
infants matriculats), el centre d'acollida de menors
Casa Lar (on hi viuen 8 infants) i el programa d'educació bàsica d'adults.

ÀSIA

EDUCACIÓ D'INFANTS ADIVASIS

ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Sundargarh/Orissa
Carmelitas Misioneras
Carmel Society Pushpanjali
300 infants
Educació/Formació
18.235€
Aj. de Sant Josep de sa Talaia

En el 2009, amb finançament del Fons Pitiús, es
va iniciar un procés de millora de l'accés i la
qualitat de l'educació dels infants de tribus adivasis de la població de Kiralaga. El projecte de
2010 es planteja la continuació d'aquesta feina
a partir de:
a) la realització de reparacions a l'escola,
b) l'adequació del pati exterior per fer-lo apte
per a la pràctica d'esports i d'activitats extraescolars,
c) la construcció d'una tanca al voltant de l'escola i, finalment,
d) l'adquisició de mobiliari per a les aules i de
material escolar i de suport per a portar endavant l'activitat educativa.

AL MÓN

HI HA

101

MILIONS

DE NENS I NENES SENSE
ESCOLARITZAR, MÉS DE LA MEITAT
DELS QUALS SÓN BOIXES.
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ÍNDIA

Aquest projecte té com a finalitat la dotació de 23
habitatges per a persones dàlits, que no tenen possibilitat d'accés a un habitatge digne. Les persones
beneficiàries viuen en cabanes de tova poc resistents, amb mala ventilació i amb un únic àmbit. Les
noves cases permetran millorar les condicions d'higiene i salubritat, ja que disposaran de dos estances
i d'un porxo, s'edificaran amb materials resistents i
estaran elevades sobre el terreny. La major part de
les beneficiàries són dones que pateixen una doble
marginació (per la casta social a què pertanyen i per
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 evitar el desplaçament de la població rural
cap a les àrees marginals urbanes.

MÉS

DE

1000

MILIONS

DE PERSONES DE TOT
EL MÓN NO TENEN ACCÉS
A UN HABITATGE DIGNE
I MÉS DE

100

MILIONS

MEMÒRIA 2010

NO TENEN UNA LLAR.
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DOTACIÓ D'HABITATGES PER A
PERSONES DE CASTES
DESFAVORIDES A
PEMMANAKUNTAPALLI
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Kadiri / Anantapur /Andhra Pradesh
Fundació Vicente Ferrer
Rural Development Trust
21dones i 2 homes
Habitatge
28.700€
Ajuntament de Sant Josep
de Sa Talaia

DOTACIÓ D'HABITATGES PER A
PERSONES DE CASTES DESFAVORIDES
A VANKARAKUNTA
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Kadiri / Anantapur /Andhra Pradesh
Fundació Vicente Ferrer
Rural Development Trust
35 dones
Habitatge
43.097€
Govern de les Illes Balears

Aquest projecte té com a finalitat la dotació de
35 habitatges per dones que pertanyen a la
casta dels intocables i que no tenen possibilitat
d'accés a un habitatge digne. Les beneficiàries
viuen en cabanes de tova poc resistents, amb
mala ventilació i amb un únic àmbit. Les noves
cases permetran millorar les condicions d'higiene i salubritat, ja que disposaran de dos estances i d'un porxo, s'edificaran amb materials
resistents i estaran elevades sobre el terreny.
Les beneficiàries són dones que pateixen una
doble marginació (per la casta social a què pertanyen i per 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 evitar el desplaçament de la població rural
cap a les àrees marginals urbanes.

EL DRET A LA TERRA
I A UN HABITATGE DIGNE
SÓN DRETS HUMANS
QUE ES NEGUEN
SISTEMÀTICAMENT
A LES DONES.

Aquest projecte consisteix en la creació d'un fons
econòmic destinat a 21 persones amb discapacitat
de Bandammedapalli. Amb aquest fons, cadascuna
de les persones beneficiàries podrà engegar i desenvolupar una activitat laboral diària de forma
autònoma. El fons concedit no haurà de ser retornat
i la seva quantia anirà en funció dels requeriments
de cada tipus d'activitat (adquisició de bestiar, botiga, sastreria...). D'aquesta manera, els discapacitats
i discapacitades podran reduir la seva situació de
marginació i dependència, tant dins les seves famílies com dins l'entorn social.

OCUPACIÓ LABORAL I GENERACIÓ
D'INGRESSOS PER A PERSONES
AMB DISCAPACITAT
ZONA:

Kalyandurg / Anantapur /
Andhra Pradesh
ONGD:
Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART:
Rural Development Trust
BENEFICIARIS:
21 discapacitats/des
(18 homes, 3 dones)
SECTOR:
Promoció sociolaboral
APORTACIÓ FONS: 7.078€
ASSIGNACIÓ:
Aj.de Santa Eulària des Riu
[19]

SEGUIMENT DE PROJECTES
SOBRE EL TERRENY
El fons té una oficina a Managua (Nicaragua) conjuntament amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació i el Fons Menorquí de Cooperació. Amb
aquesta presència física, es 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.

EMERGÈNCIES
REHABILITACIÓ D'OBRA DE DRENATGE
PLUVIAL AL SECTOR 2 DE L'ÀREA URBANA
DE SAN LUCAS
PAÍS: Nicaragua
ZONA: Madriz
CONTRAPART: UCOM
BENEFICIARIS: 387 famílies
APORTACIÓ FONS: 18.910,64€

ASSISTÈNCIA ALIMENTÀRIA A LA POBLACIÓ
INFANTIL EN RISC DE DESNUTRICIÓ SEVERA
PER FALTA D'ALIMENTS
PAÍS: Guatemala
Zona: Suchitepéquez, Mazatenango
ONGD: STEI-i
CONTRAPART: ADEHGUA
BENEFICIARIS: 1.415 boixos i boixes d'entre 1 i 10 anys
APORTACIÓ FONS: 21.925 €
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SENSIBILITZACIÓ
L'educació per al desenvolupament és una àrea bàsica de treball del fons. A través d'ella, es pretén generar
consciències crítiques i fer que cada persona es faci responsable i actuï en favor de la creació d'una nova
societat, més participativa i compromesa, amb el que passa arreu del món.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ
CAMPANYA:
SOBIRANIA ALIMENTÀRIA: EL PODER DE DECIDIR
Aquesta campanya es va iniciar a la tardor de 2009 i
finalitzà en juny de 2010 amb els següents objectius:
- Donar a conèixer el funcionament i les conseqüències 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.
Dins d'aquesta campanya s'han portat a terme diferents activitats:
- Conferència: "Plataforma per a la sobirania
alimentària dels pobles".
El 13 d'abril, Veterinaris sense Fronteres i el Fons
Pitiús de Cooperació, organitzaren aquesta xerrada
per donar a conèixer aquest moviment internacional,
que promou la sobirania alimentària com un model
alternatiu en el qual la ciutadania pot triar allò que
vol menjar i el pagès se situa al centre.
Javier Guzmán, director de Veterinarios sin fronteras,
exposà que els problemes per a la supervivència de
l'activitat tradicional al camp es deriven del neoliberalisme aplicat a la producció agrària: les terres, les
llavors, els adobs, els fertilitzants i, fins i tot, la distribució dels productes del camp, està cada vegada més
concentrada en mans de grans corporacions que creixen de manera vertical, acumulant cada vegada més
etapes de l'escala de producció. Aquest model és el
causant del 40% de les emissions responsables de
l'escalfament global. Davant d'aquest panorama,
Guzmán apostà pels productors locals i les varietats
autòctones.

- Cicle documental
En els mesos de febrer i març es projectaren els
següents documentals al Club Diario de Ibiza:
Nosotros alimentamos el mundo. Dir.: Erwin
Wagenhofer. Àustria. 2005. 96'.
Super Size me. Dir.: Morgan Spurlock. Estats Units.
2004. 100'.
Camperoles: llavors de canvi. Dir.: Joaquín Zúñiga.
Nicaragua. 2007. 25'.
Aprendre a menjar, aprendre a viure: els menjadors
escolars ecològics. Realització: Judit Quintana.
Catalunya. 2009. 20'.
De la mata a la olla. Dir.: Erica Tomas. Nicaragua,
Equador, Mèxic, Catalunya. 2008. 47'.
-Tallers als centres escolars
L'alimentació al món és el títol del taller que s'ha
portat a terme en els centres escolars de primària,
per a explicar a l'alumnat el funcionament del sistema alimentari global, les seves conseqüències i l'alternativa que representa la sobirania alimentària.
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CAMPANYA:
SALUT: DRET O NEGOCI?
La salut ha estat el tema triat per a la
campanya de sensibilització que s'inaugurà a la tardor de 2010 i que finalitzarà el mes de juny de 2011.

fer-ho, la campanya té els següents
objectius:
-

Mostrar els vincles entre el model
econòmic neoliberal, la pobresa, la
degradació ambiental i la salut.

-

Fomentar la implicació i la responsabilització de la població pitiüsa en la
lluita en favor del respecte universal
del dret a la salut.

Les activitats desenvolupades en el
darrer trimestre de l'any foren les
següents:

Malgrat que la salut és reconeguda
com un dret universal recollit a la
Declaració Universal del Drets Humans
i en pactes i tractats firmats al llarg dels
anys, aquest reconeixement no es veu
reflectit en una millora del grau de
salut de la població arreu del món. El
poder de corporacions multinacionals
(farmacèutiques, petrolieres, mineres,
agroalimentàries, etc...) i de les institucions financeres internacionals, està
provocant que la salut s'entengui cada
vegada més com un bé privat, com una
font inesgotable de negoci. A més,
aquest poder sense límit, està influint
de manera clau en la degradació de
tots els factors que són determinants
per assegurar la salut: aigua, alimentació, medi ambient, condicions de treball, etc.

MEMÒRIA 2010

Davant aquesta situació, el Fons Pitiús
vol contribuir a sensibilitzar la població
pitiüsa sobre l'urgent necessitat de
reclamar, aquí i arreu del món, un veritable respecte del dret a la salut. Per
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Conferència: "Malalties reals,
silenciades i fictícies que venen"
El dia 18 de novembre, l'escriptor i
periodista Miguel Jara va impartir una
conferència al Club Diario de Ibiza,
sota el títol "Malalties reals, silenciades
i fictícies que venen". Jara va parlar
sobre noves malalties que estan sorgint
per la contaminació química, ambiental i electromagnètica i que es mantenen silenciades per no perjudicar els
interessos de grans corporacions.
També va argumentar, basant-se en la
gestió de la grip A i en la campanya de
màrqueting engegada per incrementar
les vendes de vacunes per al virus del
papil·loma humà, que grans multinacionals farmacèutiques busquen l'augment del seu benefici, per davant del
respecte al dret a la salut.
Taller a les escoles de primària
En el curs 2010-2011, s'ha ampliat l'oferta de tallers per a educació primària
amb el taller "LA SALUT ÉS UN DRET!".
Cinema a Formentera
El 2 de desembre, dins el programa de
festes de Sant Francesc, es projectaren
dues pel·lícules: Los Mofles, destinada
als més petits, i Invisibles. A més, es va
exposar la mostra fotogràfica La salut
és un dret.

Festa del Fons Pitiús de Cooperació 2010

El 17 d'octubre va tenir lloc a la plaça
de l'església de Sant Joan de Labritja la
X Festa del Fons Pitiús de Cooperació,
sota el títol "Alça't pel dret a la salut!".
Amb l'objectiu de donar a conèixer la
feina que porta a terme el Fons, es va
exposar una mostra fotogràfica
comentada dels projectes que es van
finançar l'any 2009 i les ONGD sòcies
del Fons van tenir-hi durant tot el
matí taules informatives. A més, es
projectà el documental El Fons Pitiús
de Cooperació, que resumeix la feina
que realitza el Fons tant en cooperació per al desenvolupament com en
sensibilització.
La lluita pel respecte del dret universal
a la salut es va tractar a la festa amb un
sentit ampli, tot fent referència a
alguns dels condicionants que afecten
la salut: atenció mèdica, alimentació,
aigua potable, habitatge digne, educació per a la salut i medi ambient. Les
activitats organitzades per treballar

aquest apartat van ser diverses: una
exposició fotogràfica, l'actuació de
Cachirulo y sus amigos, un taller de
punts de llibre per als infants i l'exposició de treballs realitzats per l'alumnat
del CEIP Torres de Balàfia i del CEIP
Labritja.
Tots els assistents a la festa van poder
tastar menjar i begudes provinents de
comerç just, gràcies a la col·laboració
de la Fundació Deixalles (Botiga
Solidària d'Eivissa) i de l'Associació
Alternancia (botiga Algo Más de Sant
Miquel de Balansat).
Els infants també van poder realitzar
altres tallers i activitats, com trencaclosques, pintura de cares (STEIi/Ensenyants Solidaris) o "El missatger
de la pau" (Paz con Dignidad). Per finalitzar la festa, el grup musical
Sambacaray va animar als assistents
amb ritmes brasilers i capoeira.
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EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Tallers
Enguany s'han ofert un total de 8 tallers diferents a les
escoles de primària:
- 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,
- La salut és un dret.
En total s'han realitzat 162 tallers de dos hores cadascun
en grups-classe del primer, segon i tercer cicle de 18 centres de primària d'Eivissa i Formentera.
D'altra banda, als instituts s'han ofert dos tallers: Una
altra globalització és possible i Una mirada al Sud: la cooperació per al desenvolupament des d'Eivissa i
Formentera, i se n’han realitzat 26 a tres instituts d'Eivissa.

Exposicions
S'han portat 4 exposicions a 8 centres de primària
i secundària de les Pitiüses:
- Fotografies dels projectes finançats en 2009,
- Històries de dones contades per dones,
- Una altra globalització és possible,
- 25 arguments per a una cultura de pau.
Totes aquestes exposicions compten amb una
guia didàctica per orientar al professorat a l'hora
de treballar-les.

XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS

MEMÒRIA 2009
2010

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.
La xarxa es va crear amb la intenció de crear vincles més estrets amb aquelles escoles que, des de fa anys, sol·liciten els tallers del fons, per poder així aprofundir en
l'educació per al desenvolupament a aquests centres. Així mateix, aquestes escoles, com a sòcies col·laboradores, participen al fons aportant la seva experiència
educativa a través de les assemblees.

[24]

Exposició GIRAMÓN
Aquesta exposició ha permès introduir
l'educació per al desenvolupament en
les primeres etapes educatives.
GIRAMÓN, està pensada per a infants
d'educació infantil i primer cicle de primària, amb la intenció que els més
petits coneguin la realitat d'altres llocs
del món. Na Torta, una sargantana
viatgera, presenta cinc infants de diferents països i continents i els acompanya per descobrir les seves activitats
quotidianes a través de sis plafons i
cinc cubs mòbils, en els quals els nens i
nenes participen activament. De fet,
són els alumnes els qui completen els
continguts dels plafons.
En el mes de maig, els infants de 5 anys
de quatre escoles que pertanyen a la
Xarxa de Centres Educatius Solidaris
del Fons Pitiús, foren els primers en
visitar l'exposició a la seu del Fons. La
visita guiada i el caràcter interactiu de
la mostra els permeteren apropar-se a
la vida i als somnis de na Celina (Brasil),
en Brahim (Sàhara), n'Esta (Ghana),
n'Uriel (Nicaragua) i na Sunita (Índia).
En el darrer trimestre de l'any l'exposició es va oferir a les escoles del municipi d'Eivissa. En total es feren 18 visites
guiades a grups de 4 escoles.
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FORMACIÓ
Del 15 al 19 de febrer, el Centre de
Professorat de Formentera, Mans
Unides i el Fons Pitiús de Cooperació
van organitzar un curs de 20 hores titulat Educació Intercultural. Compartint
amb altres cultures i realitats. El curs va
tenir lloc a l'Institut Marc Ferrer de
Formentera i estava adreçat a professorat de primària i secundària. Els objectius dels curs foren els següents:
- Aprendre a valorar la diversitat de les
persones amb les que treballam.
- Comprendre què és l'Educació
Intercultural en front d'altres corrents
d'integració i de treball amb gent d'altres cultures.

- Aprofundir en la importància de
l'Educació Intercultural i en com treballar-la dins l'aula.
- Utilitzar dinàmiques i recursos útils
per a la realització a les aules, que serveixin per a generar un interès més
gran en els alumnes i ajudin a desenvolupar dins de les aules l'educació en
valors.
D'altra banda, el fons ha participat en
el curs organitzat per l'STEIi/Ensenyants Solidaris titulat "Educació
i Cooperació" en el mes d'abril, en el
qual el fons impartí la sessió sobre els
seus objectius i funcionament.

DIFUSIÓ

MEMÒRIA 2009
2010

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. Aquesta difusió la fa a
través de diferents mitjans:
- 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.
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Així mateix, al llarg de l'any el fons ha
sortit en diverses 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).
- Mostra de Voluntariat, al Passeig de
Vara de Rey d'Eivissa (mes d'abril).
- Fira Solidària de Jesús (setembre).
- Fira de la infància, al Bulevard Abel
Matutes d'Eivissa (novembre).

MEDALLA D’OR
El Govern de les Illes Balears va concedir la Medalla d'Or de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears de forma conjunta al Fons Mallorquí de Solidaritat
i Cooperació, al Fons Menorquí de Cooperació i al Fons Pitiús de Cooperació.
L'acte de lliurament va tenir lloc el 28 de febrer a l'Auditòrium de Palma en reconeixement al treball que des de l'any 1993, els fons de Mallorca i Menorca i, des
de 1999 el fons de les Pitiüses, realitzen amb la finalitat de contribuir a la promoció de la justícia social i econòmica en els països més pobres del planeta. Així
mateix, es va destacar l'eficàcia dels fons a l'hora de coordinar i canalitzar les
aportacions de les administracions, autonòmiques i locals, en la cooperació per al
desenvolupament i per haver estat motors insubstituïbles a l'hora d'estimular la
participació activa de la població en els projectes de cooperació.

