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Presentació
L'any 2011 ha comportat canvis en la junta executiva del fons que, com a
conseqüència de les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig, ha
renovat els seus càrrecs. Cada nova legislatura les institucions sòcies del fons reafirmen el seu compromís amb la cooperació per al desenvolupament i la seva
voluntat de treballar en aquest àmbit de forma coordinada amb les ONG. El Fons
Pitiús de Cooperació representa aquesta feina de coordinació i de compromís
conjunt.
Seguim immersos en una crisi que està posant a prova la nostra solidaritat i el
nostre desig de viure en un món més just i equilibrat. Aquesta crisi econòmica,
que afecta a la majoria encara que l'hagin provocat uns pocs, està portant a una
reducció dràstica en l'ajuda al desenvolupament, a nivell estatal i a nivell autonòmic i municipal. Aquest fet obliga a buscar els mecanismes que optimitzin al
màxim els pocs recursos de què es disposi. No obstant això, s'ha de seguir incidint en el fet que una quantitat adequada de recursos és fonamental si volem
garantir un repartiment equitatiu de la riquesa.
L'any 2011 el fons ha mantingut el pressupost d'ingressos, la qual cosa ha permès seguir donant suport a projectes de caire molt bàsic que s'estan finançant
des de fa alguns anys i que podeu trobar a aquesta memòria. La difícil situació
financera que travessen les institucions sòcies ha fet que, per primera vegada, els
fons es trobi amb un greu problema de liquiditat que ha provocat que molts d'aquests projectes no hagin pogut ser pagats.
No obstant això, tant les institucions com les ONG sòcies del fons seguim
creient en la necessitat de la cooperació per al desenvolupament com un mecanisme que permeti redistribuir la riquesa que, malgrat les circumstàncies, la nostra comunitat segueix tenint. Només falta que prioritzem allò que, realment, és
important: les persones.
Mercedes Prats Serra
Presidenta del Fons Pitiús de Cooperació
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa deu 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 2011 es va presentar a l'assemblea ordinària de socis que va tenir lloc el 21 de març de 2012 a les oficines municipals de Sant Jordi de ses
Salines.

INGRESSOS
Administracions Públiques
ONG
Socis Col·laboradors
Donatius
Ingressos per provisió
Altres

TOTAL

889.500,00 €
650,00 €
3.233,55 €
13.036,00 €
96.292,25 €
301.20 €

88,68%
0,06%
0,33%
1,30%
9,60%
0,03%

1.003.013,00 €

100%

DESPESES
Projectes de cooperació i emergència
Seguiment de projectes
Educació per al desenvolupament
Administració i gestió
Despeses amortitzacions
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TOTAL
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680.049,00 €
26.796,78 €
48.137,13 €
52.139,32 €
6.082,82 €

83,62%
3,29%
5,92%
6,42%
0,75%

813.307,52 €

100%

APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
FUNCIONAMENT I SOCIS

El 31 de març va tenir lloc una assemblea
ordinària de socis a la Sala de Plens de
l'Ajuntament d'Eivissa. Aquesta assemblea representa el punt de trobada de
tots els socis i entre els temes a tractar
sempre s'hi troba l'aprovació de la
memòria tècnica i econòmica de l'any
anterior, així com el pressupost i les
línies de treball de l'any en curs.
L'aprovació d'aquests punts 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.

MEMÒRIA 2011

Així mateix, en la reunió es va donar
entrada a dos socis de ple dret: Ibiza
Diócesis Misionera i Formenterers
Solidaris. D'aquesta manera, el fons
compta amb 21 socis de ple dret (8 institucions públiques i 13 ONG) i 16 socis
col·laboradors.
Enguany, amb l'inici d'una nova legislatura, hi va haver una segona assemblea
per renovar els càrrecs de la Junta
Executiva del Fons. Aquesta reunió va
tenir lloc el dia 1 de setembre a la Sala
de Plens de l'Ajuntament de Sant Joan
de Labritja i la composició de la Junta
aprovada va ser la següent:
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PRESIDÈNCIA: Consell d'Eivissa.
Sra. Mercedes Prats Serra.
VICEPRESIDÈNCIA PRIMERA: Consell de
Formentera. Sra. Sònia Cardona Ferrer.
VICEPRESIDÈNCIA SEGONA: Govern de
les Illes Balears. Sra. Antònia Maria
Estarellas Torrens.
SECRETARIA: UNICEF. Sra. Carmen Fano
Pereda.
TRESORERIA: Dignidad. Sra. Raquel Ríos
Rodríguez.
VOCALIA 1: Ajuntament d'Eivissa. Sra.
Catalina Sansano Costa.
VOCALIA 2: Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany. Sra. Maria Ramón Boned.
VOCALIA 3: Ajuntament de Santa
Eulària des Riu. Sra. Ana María Costa
Guasch.
VOCALIA 4: Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia. Sra. Mónica Herrero Plaza.
VOCALIA 5: Ajuntament de Sant Joan
de Labritja. Sra. Margalida Marí Marí.
VOCALIA 6: Ayne España Trinitarias.
Sra. Nieves de la Concepción Marín.
A finals d'any, les representants de l'ajuntament de Sant Josep de sa Talaia i
del Consell de Formentera canviaren i
passaren a ser la sra. Encarnación Castro
Rojas i la sra. Dolores Fernández
Tamargo, respectivament.

PROJECTES DE COOPERACIÓ
A la convocatòria de 2011, s'hi varen presentar 28 projectes de cooperació, dels quals se n'acceptaren
19 (14 d'ONG d'Eivissa i Formentera per valor de 490.387€ i 5 d'organitzacions de països del Sud per un
total de 179.662 €).

CENTREAMÈRICA

NICARAGUA

L'EDUCACIÓ, UNA RESPONSABILITAT
COMPARTIDA I UN DRET HUMÀ
ZONA:
ONG:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

San Lucas - Madriz
UCOM
75 infants
Educació
10.503€
Consell de Formentera,
Ajuntament de Sant Joan de
Labritja

El projecte donarà suport a l'accés a l'educació primària d'infants que provenen de l'extrema pobresa, amb
la finalitat de desenvolupar les seves habilitats per a la
vida i per a l'accés al mercat laboral a través d'un sistema de beques. A més, s'incrementarà la participació de
les mares i pares dels infants beneficiaris en l'educació
dels seus/ves fills/es, capacitant-los sobre el dret a l'educació i la responsabilitat de participar en el procés
d'ensenyament-aprenentatge.
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PROJECTES APROVATS 2011

CONSTRUCCIÓ D'HABITATGES PER
A FAMÍLIES EN CONDICIONS
DE POBRESA
ZONA:
ONG:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

San Lucas - Madriz
UCOM
76 persones
Habitatge
71.865€
Ajuntament d'Eivissa,
Ajuntament de Sant Josep de
sa Talaia,
Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Amb aquest projecte, es dóna continuïtat a les accions
i processos de desenvolupament iniciats l'any passat i
que pretenen enfortir les pràctiques d'agricultura
orgànica, sostenible i diversificada, la producció d'espècies menors, la comercialització local, l'organització
i l'apoderament local. A més, es tractarà de millorar la
salut comunitària i s'enfortiran els fons comunitaris
existents, situant el gènere i el medi ambient com a
eixos transversals de tot el projecte.
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La manca d'habitatge digne és un dels factors de vulnerabilitat de les famílies del municipi de San Lucas i l'actuació en aquesta àrea és considerada fonamental, tant
per la població com per la municipalitat. A més, l'amuntegament és un factor directament associat a diverses malalties que pateixen les famílies de la zona.
Per aquesta raó, el projecte té com a finalitat millorar
les condicions d'habitabilitat de 17 famílies de la comunitat de La Paya, que es troben en situació d'extrema
pobresa. Aquestes famílies rebran formació en autoconstrucció d'habitatges, el material necessari per a les
obres i l'assessorament de personal qualificat, durant
tot el procés constructiu. Així mateix, es formarà les
famílies beneficiàries en pràctiques de seguretat alimentària, conreu ecològic i salut ambiental.

CAPACITACIÓ I ASSISTÈNCIA TÈCNICA
PER A CONTRIBUIR A LA SEGURETAT
ALIMENTÀRIA DE 310 FAMÍLIES
DE 22 COMUNITATS RURALS
ZONA:

San José de Achuapa
i El Sauce - León
ONGD:
Mans Unides
CONTRAPART:
Escuelas Radiofónicas de Nicaragua
BENEFICIARIS:
310 famílies (1.448 persones)
SECTOR:
Desenvolupament econòmic-productiu
APORTACIÓ FONS: 42.005€
ASSIGNACIÓ:
Ajuntament d'Eivissa

CONDICIONAMENT DE LA INFRAESTRUCTURA
DE BARRIS I CENTRES ESCOLARS
DEL DISTRICTE IV DE MANAGUA
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Managua
Creu Roja
Cruz Roja Nicaragüense
40.451 persones
Enfortiment de capacitats
26.618€
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

La població del districte IV està assentada
sobre una sèrie de falles geològiques superficials, convertint-lo en un àrea d'alta vulnerabilitat sísmica. Aquest projecte complementa una altra intervenció que la Cruz
Roja Nicaragüense realitza a aquest districte treballant diversos components de prevenció, preparació i resposta davant sismes
a l'àrea urbana. La intervenció que es presenta s'orienta a reforçar les capacitats de
24 centres educatius i de 12 barris, realitzant obres de mitigació almenys a cinc escoles i a cinc barris.

EL SALVADOR

A través del foment de l'agricultura sostenible i del
suport a iniciatives d'economia local, aquest projecte vol millorar la qualitat de vida de 100 famílies. Es promouran alternatives d'agricultura sostenible, amb pràctiques respectuoses amb el medi
ambient, que permetin minvar el deteriorament
dels sòls i augmentar la producció agrícola i pecuària. Això permetrà millorar la dieta alimentària de
les famílies i, alhora, potenciar l'organització, l'equitat de gènere i el retrobament de pràctiques
agrícoles tradicionals. Finalment, amb el projecte,
també es fomentarà la comercialització dels productes a nivell comunitari.

SEGUIMENT I ENFORTIMENT DE LA BASE
ECONÒMICA, SOCIAL I AMBIENTAL DE CINC
COMUNITATS RURALS
ZONA:
ONG:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Comasagua - San Salvador
ACUA
905 persones
Desenvolupament econòmic-productiu
35.630€
Consell d'Eivissa, Ajuntament de Santa
Eulària des Riu
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PROJECTES APROVATS 2011

Aquest és el darrer any d'aquest projecte pensat
per desenvolupar-se al llarg de tres anys. En les
dos primeres fases, es va construir i equipar una
planta de transformació de residus i es va capacitar el personal i les petites empreses recol·lectores. En aquesta tercera fase, s'incidirà en el
procés d'educació ciutadana sobre la importància de la gestió adequada dels residus per a la
conservació del medi ambient. També, es realitzaran tallers de capacitació sobre la presa de
registres dels residus amb el personal del centre
de tractament i de les microempreses.

TRACTAMENT DE RESIDUS SÒLIDS
VOLUMINOSOS I DE DIFÍCIL DISPOSICIÓ
A L'ÀREA METROPOLITANA
DE SAN SALVADOR. FASE III
ZONA:
ONG:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

San Salvador
PROCOMES
588.127
Municipalisme
35.000€
Govern de les Illes Balears

El tractament dels residus sòlids (neumàtics, electrodomèstics,...) representa un greu problema a l'àrea
metropolitana de El Salvador on cada any es generen
900.000 neumàtics i no es controla la seva posterior
disposició, la qual cosa genera problemes ambientals
i de salubritat. L'educació, formació i participació de
la població és bàsica per aconseguir una solució integral a aquest problema.

GUATEMALA

MEMÒRIA 2011

Amb aquest projecte es vol millorar l'accés de nenes i
joves maies a l'educació, impulsant accions que els
permetin concloure fins al sisè grau de primària. Això
es vol fer desenvolupant el programa "Eduquemos a
la Niña", que potencia el lideratge de nenes i dones
joves indígenes i que inclou en els continguts educatius el coneixement i la pràctica dels drets humans de
les dones.
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PODERS I LIDERATGE. BOIXES
I JOVES INDÍGENES DEL POST
CONFLICTE REBEN NOUS MODELS
EDUCATIUS
ZONA:
ONG:
BENEFICIÀRIES:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Livigston - Izabal
Asociación Ak'Tenamit
150 dones
Educació
26.664€
Govern de les Illes Balears

Amb aquest projecte, es vol contribuir al foment de
la participació ciutadana de la dona maia, per tal que
pugui reivindicar els seus drets cívics i polítics i transformar així les seves condicions de vida. Per aconseguir-ho, es treballarà en tres àmbits:
1.
Formació política de 120 dones, en temes de
gènere, autoestima, drets específics de la
dona indígena, participació i lideratge.
2.
Programa d'alfabetització per millorar el
nivell educatiu i l'autoestima de les beneficiàries.
3.
Implementació de 120 horts familiars per
millorar la seguretat alimentària de les famílies i formació de les dones en producció
diversificada i sostenible.

INSTITUT CULTURAL DE SECUNDÀRIA
HIBUERAS
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:

Santa Bárbara
Caritas
Centro Cultural Hibueras
210 joves de comunitats rurals
Desenvolupament productiu
empresarial
APORTACIÓ FONS: 57.265€
ASSIGNACIÓ:
Govern de les Illes Balears

FORMACIÓ I SUPORT A L'ECONOMIA
FAMILIAR DE DONES MAIES
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIÀRIES:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Sololá
STEI-i
COINDI
120 dones
Formació
34.027€
Consell d'Eivissa

El projecte vol crear un centre d'estudis d'iniciativa
pública i privada sense finalitat lucrativa i sota el
model de supervisió de les autoritats educatives estatals. Aquest institut impartirà educació secundària per
al foment de coneixements multiculturals i l'ensenyament d'avenços tecnològics a l'àrea del desenvolupament empresarial. A més, pretén fomentar iniciatives
empresarials, potenciant habilitats als camps agropecuaris productius, comercialització, sostenibilitat
mediambiental i desenvolupament de les tecnologies i
les comunicacions. Per tot això, està previst construir sis
aules i dos laboratoris.
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SUDAMÈRICA

PERÚ

MEMÒRIA 2011

A partir de l'assistència tècnica i donació de petits
préstecs a iniciatives empresarials, Ayne detectà
algunes debilitats relacionades amb la comercialització d'animals menors com no comptar amb
espais per sacrificar els animals de forma segura.
Igualment, no es disposa d'un mitjà de transport
per a la seva distribució.
El projecte s'orienta a millorar les habilitats tècniques i sanitàries de sacrifici i distribució de gallines
i cuyes, implementar un centre de sacrifici que
compleixi amb les exigències de sanejament i qualitat de l'atenció i aconseguir dos unitats de transport que facilitin el trasllat dels cuyes i les gallines
sacrificades als punts de venda.
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ENFORTIMENT DE XARXES DE
COMERCIALITZACIÓ DE PRODUCTORS
SOLIDARIS D'ANIMALS MENORS
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Pueblo Nuevo - La Libertad
Ayne España Trinitarias
Ayne Perú Trinitarias
135 persones
Desenvolupament econòmic
44.309€
Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany

SALUT I NUTRICIÓ PER A LA PRIMERA
INFÀNCIA A L'ÀMBIT D'INTERVENCIÓ
D'AYNE
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Puente Piedra - Lima
Ayne España Trinitarias
Ayne Perú Trinitarias
240 famílies i 30 professionals
de la salut
Salut
45.609€
Govern de les Illes Balears,
Ajuntament de Santa Eulària des Riu

SUPORT A L'EDUCACIÓ NO FORMAL
A PUEBLO NUEVO
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Chincha / Ica
STEI-i
Instituto de Pedagogía Popular
55 professors/es i 1.963 infants
i adults
Educació
22.000€
Ajuntament d'Eivissa

La desnutrició crònica en infants menors de 5
anys al districte de Puente Piedra és d'un 4,6%.
D'altra banda, un 42% dels infants entre 6 i 36
mesos té anèmia. Aquesta incidència repercuteix
molt negativament en el desenvolupament cognitiu dels infants.
El projecte pretén millorar la nutrició i amb ella,
la qualitat de vida dels infants menors de 5 anys
mitjançant activitats de capacitació en educació
nutricional per a personal de salut i agents
comunitaris, a més de la distribució de material
educatiu i físic, per afavorir habitatges saludables.

El centre de recursos educatius Horacio Zeballos
Gámez desenvolupa activitats educatives i d'esbarjo
per a l'alumnat i per a la població veïna. Els serveis
que ofereix el centre s'ampliaran amb aquest projecte, mitjançant la creació d'una biblioteca, que serà
atesa per estudiants de secundària. Per tal que els
estudiants puguin realitzar aquesta tasca, rebran
capacitació en organització dels materials de lectura i
atenció als lectors.
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A Colòmbia la persistència
d'un intens i històric conflicte
armat, social i polític ha propiciat la vulneració sistemàtica
dels drets humans i infraccions al dret humanitari.

COLÒMBIA

MEMÒRIA 2011

La situació permanent de violació dels drets
humans al departament del Cauca s'ha aguditzat amb l'enfortiment dels grups paramilitars a
les diferents zones. El projecte busca l'enfortiment organitzatiu de les víctimes per la visibilització de les problemàtiques que les afecten i els
impactes soferts després de les accions violentes,
la destrucció del teixit familiar i comunitari i la
transformació dels rols (especialment de les
dones). Tot això fa necessari una articulació a
nivell regional i nacional per a la lluita contra la
impunitat que, mitjançant la construcció col·lectiva de propostes i la incidència en les polítiques
públiques de drets humans a nivell local, regional i nacional, porti a la millora de la situació de
les víctimes a llarg termini.
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ENFORTIMENT ORGANITZATIU I ARTICULACIÓ
DE PROCESSOS DE VÍCTIMES DEL CAUCA
PER A LA DEFENSA DELS SEUS DRETS
A LA VERITAT, JUSTÍCIA I REPARACIÓ
INTEGRAL
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:

17 municipis del departament del Cauca
Paz con Dignidad
Asociación Movimiento campesino
de Cajibio
BENEFICIARIS:
150 famílies
SECTOR:
Drets humans-enfortiment organitzatiu
APORTACIÓ FONS: 56.097€
ASSIGNACIÓ:
Govern de les Illes Balears

ÀFRICA

MOÇAMBIC
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 projecte de 2011 consisteix en mantenir en funcionament l'Escola Comunitària Dignidade (amb 360
infants matriculats), el centre d'acollida de menors
Casa Lar (on hi viuen 8 infants) i el programa d'educació bàsica d'adults.

SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A LA
COMUNITAT DE MIHECANE-RIBAUE
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIÀRIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Nampula
Dignidad
Dignidade
470 infants i 60 adults
Educació
16.277€
Consell de Formentera
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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), el programa d'alfabetització d'adults i l'escola de formació professional amb cursos per adolescents i adults en costura, construcció i fusteria.
Paral·lelament, funcionarà la Casa Lar, que atén a
alumnes que estan en situació de desemparament
o que viuen lluny de l'escola.
Així mateix, es construiran tres aules més per poder
cobrir un cicle complet d'educació primària (1r a 7è
curs) a partir de 2012. La Direcció del Districte ha
garantit la cobertura del professorat per aquesta
ampliació.

Dignidade ha gestionat l'escola de Sikwama al
llarg d'onze anys fins que, després d'un llarg procés, la infraestructura ha estat lliurada al govern.
En un principi, s'havia planificat tancar la secció
d'educació infantil però, els nous plans del govern
que, a partir de 2012, vol implantar progressivament l'educació infantil al país, ha fet que
Dignidade mantengui la gestió de la secció d'infantil un any més. Així doncs, el projecte consisteix
en mantenir en funcionament la secció d'educació
infantil de l'escola.
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SUPORT A L'EDUCACIÓ BÀSICA A LA
COMUNITAT DE MARCAÇAO
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Luabo / Chinde / Zambézia
Dignidad
Dignidade
420 infants, 60 joves i 90 adults
Educació/Formació
55.035€
Ajuntament d'Eivissa

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

Matola / Maputo
Dignidad
Dignidade
180 infants de 4 i 5 anys
Educació
13.947€
Govern de les Illes Balears

ÀSIA

ÍNDIA
MILLORA DE L'EDUCACIÓ MITJANÇANT
LA CONSTRUCCIÓ D'ESCOLES DE SUPORT
A LA ZONA RURAL
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Anantapur / Andhra Pradesh
Fundació Vicente Ferrer
Rural Development Trust / Women
Development Trust
40 infants
Educació
23.310€
Govern de les Illes Balears

A les escoles de suport de la Fundació Vicente
Ferrer, els infants poden reforçar i avançar en els
seus coneixements, i això els permet accedir després als internats públics d'ensenyament secundari amb igualtat d'oportunitat. Aquest projecte
busca la creació de tres escoles complementàries
on s'impartirà el programa escolar governamental com a reforç per als estudis dels infants de les
comunitats més desfavorides. Les noves escoles
també seran usades com a centre de reunió dels
Comitès de Desenvolupament Comunitari, dels
shangams i com a seu del programa de nutrició.

Malgrat que la constitució
índia suprimeix el sistema
de castes a la pràctica
aquesta organització social
tradicional, dividida en tres
grans grups i milers de subcastes al seu interior, es
troba completament arrelada i vigent.
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Aquest projecte pretén construir un habitatge
digne per cadascuna de les 23 famílies de la
tribu Sugali que viuen actualment en barraques mal construïdes o de fang al llogaret de
Reddikunta Thanda. Les construccions projectades contaran amb dues habitacions perfectament ventilades (per evitar la propagació
de malalties infeccioses) i un porxo. Les cases
s'alçaran dos pams del nivell del sòl, per evitar
els efectes de les pluges monsòniques i l'entrada de serps, escorpins i altres bèsties molt
comunes a la zona.
Les cases es posaran a nom de les dones,
garantint així la seva seguretat i la dels fills,
en cas d'abandonament de l'home, i augmentant la seva autoestima i autonomia.

DOTACIÓ D'HABITATGES PER A 23 FAMÍLIES
DE CASTES BAIXES
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:
BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:

Anantapur / Andhra Pradesh
Fundació Vicente Ferrer
Rural Development Trust / Women
Development Trust
23 famílies
Habitatge
33.742€
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Dotar d'un habitatge a les
persones de casta desafavorida contribueix a la
seva seguretat econòmica
i a dignificar el seu paper
dins de la comunitat.

El projecte vol dotar la biblioteca d'unes infraestructures dignes, amb sales aptes per a la lectura i
latrines.
Els usuaris de la biblioteca són principalment els
alumnes de l'escola de secundària, els estudiants
universitaris, les mestresses de casa i els infants de
vuit pobles veïns que recorren una distància d'entre 3 i 6 km per poder-hi anar.

MILLORA DE L'EDUCACIÓ I LA CULTURA
A BUKKAPATNAM, A TRAVÉS DE LA
RECONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA
ZONA:
ONGD:
CONTRAPART:

MEMÒRIA 2010

BENEFICIARIS:
SECTOR:
APORTACIÓ FONS:
ASSIGNACIÓ:
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Anantapur / Andhra Pradesh
Fundació Vicente Ferrer
Rural Development Trust / Women
Development Trust
10.449 habitants del llogaret
Educació
20.145€
Govern de les Illes Balears,
Consell de Formentera

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.

EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
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:
SALUT: DRET O NEGOCI?
Aquesta campanya es va iniciar a la tardor de 2010 i
finalitzà en juny de 2011 amb 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.

Mimi, la joie. Marten Persiel / Espanya / 2007.
El secreto mejor guardado. Patricia Ferreira /
Espanya / 2007.
El jardinero fiel. Fernando Meirelles / Regne Unit /
2005.

Les activitats portades a terme dins la campanya en
el primer semestre de 2011 han estat les següents:
- Cicle documental
En els mesos de febrer i març, es projectaren els
següents documentals al Club Diario de Ibiza:
Sicko. Michael Moore / Estats Units / 2007.
El medicament, un dret segrestat. Yasmina Solanes /
Espanya / 2010.
Cartas a Nora. Isabel Coixet / Espanya / 2007.
El sueño de Bianca. Mariano Barroso / Espanya /
2007.
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CAMPANYA:
MOU-TE AMB LA MEDITERRÀNIA!!
El tema triat per l'assemblea per protagonitzar la campanya de sensibilització
de 2011-2012 ha estat la Mediterrània.
Aquesta mar com espai de confluència
de pobles amb trets comuns entre tots
ells però amb profundes fractures entre
la riba nord i la riba sud que es posen
de manifest en grans desigualtats econòmiques, demogràfiques, culturals i
polítiques.
La nostra percepció de la ribera sud
està molt sovint distorsionada per elements com la religió, que fan que sembli un món immutable, incapaç de
modernitzar-se i, per tant, aliè a les
transformacions de la resta del món.
Però les revoltes a països com Tunísia o
Egipte, ens mostren una societat civil
diversa, combativa, amb preocupacions
molt similars a les nostres, que exigeix
canvis socials, polítics i econòmics que li
permeti participar del que passa al seu
voltant.

MEMÒRIA 2011

A través d'aquesta campanya, es volen
posar de manifest les confluències, els
contrastos i els reptes d'aquesta mar
que ens acull a tots, i convidar a reflexionar i debatre sobre les transformacions que s'hi estan donant a fi d'obrir
camins de diàleg entre les dues riberes.
Així doncs, els objectius de la campanya
són els següents:
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-

Donar a conèixer la proximitat que
hi ha entre els pobles mediterranis,
alhora que les desigualtats i desequilibris existents entre les dues
ribes.
- Investigar l'origen de les transformacions polítiques i socials que s'estan donant a la ribera sud.
- Afavorir el contacte i el diàleg entre
la societat civil del voltant del
Mediterrani.
- Potenciar la cooperació descentralitzada per afavorir projectes locals
que facin avançar cap a una millor
cultura democràtica.
Les activitats desenvolupades en el
darrer trimestre de l'any foren les
següents:
Conferència: "L'esperança d'una
revolució al nord d'Àfrica".
El dia 24 de novembre, Salem Zenia,
escriptor i periodista algerià i defensor
de la cultura i la llengua amazic, va
impartir una conferència al Club Diario
de Ibiza. En ella, va mostrar el seu
temor a què allò que es va iniciar com
una revolta popular per la recerca de
llibertat, pugui acabar en una greu
regressió en el respecte dels drets fonamentals de la població dels països del
nord d'Àfrica. Això ho afirma Zenia,
basant-se en què l'islamisme, entès com
una ideologia política que busca que la
religió controli absolutament la vida
pública i privada de les persones, està
agafant força i posicionant-se per controlar tots els països de la zona, després
de la caiguda dels règims dictatorials.

Taller a les escoles de primària i secundària
En el curs 2011-2012, s'ha ampliat l'oferta de tallers per
a educació primària i secundària amb el taller "LA
MEDITERRÀNIA EN TRANSFORMACIÓ!". El taller va
acompanyat pel mapa "La Mediterrània, una mar d'intercanvis".
Cinema a Formentera
En el mes de novembre, s'ha realitzat a la Sala de
Cultura de Formentera un cicle de cinema i documentals sobre temàtiques d'actualitat a la Mediterrània.
Les filmacions projectades foren tres:
- Paradise Now. Hany Abu-Assad / Palestina / 2005.
- En el camino. Jasmila Zbanic / Bòsnia-Herzegovina /
2010.
- Silencioses i en palaus. Sàgar Malé / 2002.

Festa del Fons Pitiús
El dia 9 d'octubre de 2011 va tenir lloc al
Passeig de ses Fonts de Sant Antoni de
Portmany la XI Festa del Fons Pitiús de
Cooperació, sota el títol "Mou-te amb la
Mediterrània!".
Amb l'objectiu de donar a conèixer la feina
que realitza el Fons Pitiús, es va exposar
una mostra fotogràfica dels projectes que
va finançar l'any 2010 i es posaren a disposició de les persones assistents publicacions
de difusió de la feina d'educació per al desenvolupament i cooperació que realitza
(memòries, díptics...). D'altra banda, les
ONGD sòcies del Fons van informar sobre la
seua tasca durant tota la jornada.
La Mediterrània va ser present a totes les
activitats que es portaren a terme des de
les 10 fins a les 14h. L'actuació de Cachirulo
i Amapola, els tallers de pintura de la mar,
de realització de polseretes amb lletres
dels diferents alfabets del nostre entorn
geogràfic, la pintura de mandales amb
motius mediterranis i la resta d'activitats
infantils varen estar directament relacionades amb diversos aspectes de la
Mediterrània. A més, es va poder visitar
l'exposició dels treballs realitzats per l'alumnat de quatre centres educatius de
Sant Antoni: CEIP Can Coix, CEIP Guillem
de Montgrí, C.C. Santíssima Trinitat i C.C.

Can Bonet. A més, es va poder veure un
mapa de la Mediterrània que mostrava els
intercanvis culturals que s'han produït
entre els pobles mediterranis al llarg dels
segles. Per als més grans, i com a fi de festa,
va tenir lloc un taller de danses mediterrànies, realitzat per Ensenyants Solidaris.
Finalment, el públic que va assistir a la
festa va poder tastar menjars i begudes de
comerç just i receptes pròpies de la
Mediterrània.
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BIBLIOTECA VIATGERA INFORMA'T A FONS
El Fons Pitiús de Cooperació i el Centre Coordinador de Biblioteques del Consell
d'Eivissa, s'han coordinat per poder oferir a les biblioteques d'Eivissa la biblioteca
viatgera “INFORMA'T A FONS”, formada per una selecció de llibres i audiovisuals
que pertanyen a la biblioteca del Fons Pitiús i que exemplifiquen els diferents
àmbits temàtics que hi són presents i que tenen directa relació amb la feina que
desenvolupa el Fons (sobirania alimentària, consum responsable, drets humans,
moviments socials altermundistes...).
L'objectiu d'aquesta iniciativa ha estat oferir un recurs que permeti llegir i escoltar veus alternatives, que impulsin a fer una mirada més crítica i motivin a passar
a l'acció per a crear un món basat en la solidaritat i el respecte als drets humans.
Des del mes de juliol, Informa't a fons ha viatjat per cinc biblioteques (Cala de
Bou, Cas Serres, Sant Antoni de Portmany, Can Ventosa i Jesús) realitzant-se més
de 100 préstecs. A partir de gener viatjarà a Santa Gertrudis, Figueretes i Santa
Eulària.

EDUCACIÓ
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,
- La Mediterrània en transformació.
En total s'han realitzat 153 tallers de dos hores cadascun
en grups-classe del primer, segon i tercer cicle de 20 centres de primària d'Eivissa i Formentera.
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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, realitzant-se'n un total d'11 a tres instituts
d'Eivissa.
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Exposicions
S'han portat 13 exposicions a 7 centres de primària i secundària de les Pitiüses:
- Fotografies dels projectes finançats en 2010,
- Històries de dones contades per dones,
- Una altra globalització és possible,
- 25 arguments per a una cultura de pau.
- La Mediterrània, una mar d'intercanvis.
Totes aquestes exposicions compten amb una guia didàctica per orientar al professorat a l'hora de treballar-les.

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.
Durant l'any 2011, l'exposició ha passat
per Formentera (gener i novembre), Santa
Eulària des Riu, Sant Josep de sa Talaia,
Sant Antoni de Portmany i Sant Joan de
Labritja. En total, s'han realitzat 83 visites
guiades a grups de 20 escoles d'Eivissa i
Formentera.
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XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS

L'any 2011, el CEIP Torres de Balàfia ha entrat a formar part d'aquesta Xarxa i s'uneix així al CEIP Puig
d'en Valls, CEIP Sant Jordi, CEIP Can Coix, CEIP Sta.
Getrudis i C.C. Can Bonet, que ja en formaven part.
Aquests sis centres 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.
Dins de les activitats ofertes als centres de la xarxa
destaquen les següents:
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- Biblioteca viatgera Llegim el món
Aquest curs s'ha ofert als centres de la Xarxa un recull
de més de 40 contes que formen part de la biblioteca del Fons Pitiús. Els contes seleccionats permeten
treballar amb els infants d'infantil i primària l'educació en valors, l'educació per a la pau, la interculturalitat i l'educació ambiental i per a la igualtat de gènere. Durant el mes d'octubre, ha estat al CEIP Sant
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Jordi i en el mes de novembre al CC. Can Bonet. A
partir de gener, passarà per la resta de centres de la
Xarxa.
- Xerrada de Rhodah Mashavave
Rhodah Mashavave, periodista de Zimbabwe refugiada a Espanya, va visitar el dies 19 i 20 d'octubre les 6
escoles de la Xarxa. Els infants de tercer cicle varen
tenir l'oportunitat d'escoltar de primera mà el testimoni d'una lluitadora en favor de la llibertat d'expressió i d'informar-se sobre la situació dels drets
humans a Zimbabwe.
- Dia de la convivència al CEIP Puig d'en Valls
En aquesta jornada de portes obertes, que va tenir
lloc el dia 21 de juny, el Fons Pitiús hi va participar
amb un taller de dibuix sobre el dret a la salut. Els
treballs que varen realitzar els infants s'enviaren a
l'escola Dignidade de Marcação (Moçambic).
- Préstec de material didàctic
Com a suport a la realització d'activitats específiques
d'educació per al desenvolupament en els centres de
la Xarxa, s'han prestat materials didàctics als centres
que ho han sol·licitat i s'ha assessorat el professorat
sobre el seu ús.

FORMACIÓ
Curs d'educació per al desenvolupament
Dins d'aquest curs, organitzat per l'STEI-i i dirigit al
professorat, dos tècniques del Fons varen impartir
una sessió sobre l'activitat de finançament de projectes i d'educació per al desenvolupament que porta a
terme el Fons Pitiús.
Educant per a un desenvolupament humà amb
equitat de gènere
L'Oficina de Cooperació al Desenvolupament i
Solidaritat de la UIB va organitzar, amb la col·laboració del Fons Pitiús, aquest curset que es va realitzar a
Eivissa els dies 10 i 11 de febrer. El curs, impartit per
l'organització InteRed, tenia com objectiu avançar en

la incorporació de l'enfocament de gènere en les
accions d'educació per al desenvolupament.
Jornades coordinació amb el Fons Mallorquí
de Solidaritat i Cooperació i amb el Fons
Menorquí de Cooperació
El dia 16 de maig i el 3 de juny, el personal tècnic dels
tres fons de les Illes Balears va participar a dos sessions formatives de reflexió sobre actuació estratègica en cooperació per al desenvolupament. A la segona sessió, hi va intervenir Gabriela Serra, membre de
diversos col·lectius per la pau i el desenvolupament
com la Fundació per la Pau.

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. 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 a través del correu electrònic.
- Rodes de premsa, notes i comunicats.
L'any 2011, a més, el Fons Pitiús s'ha incorporat a les xarxes socials,
i està present des dels primers mesos a Facebook
(facebook.com/fonspitius)
i Twitter (twitter.com/fonspitius).
Aquests mitjans permeten fer recomanacions de pel·lícules, documentals, programes de televisió, etc... que estan relacionats amb la
cooperació al desenvolupament i els drets humans. A finals d'any,
més d'un centenar de persones seguien els missatges que emet el
Fons des de les dues xarxes.
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 d'Entitats Solidàries, al Passeig de Vara de Rey d'Eivissa
(mes d'abril).
- Dia Internacional del Comerç Just a Santa Eulària (mes de maig).
- Fira Solidària de Jesús (setembre).
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CONVENIS
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El dia 30 de setembre la Fundació Guillem Cifre de Colonya i el Fons Pitiús de
Cooperació varen signar un conveni de col·laboració. A través d'ell, la Fundació ha
lliurat al Fons la quantitat de 10.000€ que s'han destinat al finançament del projecte “Reactivació econòmica a famílies de 4 municipis del Departament de
Madriz, Nicaragua”, presentat per la UCOM, que beneficiarà a 40 famílies (187
persones).
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SOCIS
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Ajuntament d’Eivissa
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 d’Eivissa
Consell de Formentera
Govern de les Illes Balears
ONGD
Associació d’Amics del Poble Saharaui
Ayne España Trinitarias
Caritas
Creu Roja
Dignidad
Ibiza Diócesis Misionera
Formenterers Solidaris
Fundación Vicente Ferrer
Infancia con futuro
Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI-i
UNICEF
SOCIS COL·LABORADORS
Fundació Sa Nostra
UIB
GEN
Fundació Deixalles
PIMEEF
C.P. Sant Jordi
C.P. Puig d’en Valls
C.P. Santa Gertrudis
C.P. Can Coix
C.C. Can Bonet
C. P. Guillem de Montgrí
C.P. Torres de Balàfia
Asociación Alternancia
Grupo GEA
Asociación Marroquí El Mediterráneo
IES Quartó de Portmany
Asociación Casa de Perú

