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Presentació
La memòria que teniu a les mans és el resultat del treball conjunt entre
institucions públiques i entitats que es dediquen a la cooperació per al
desenvolupament a les Pitiüses. Totes elles conflueixen en el Fons Pitiús
de Cooperació amb un mateix objectiu: fer feina en favor d’unes relacions més justes i equitatives.
L’any 2015 el Fons ha entrat en la seva cinquena legislatura, després
de les eleccions municipals i autonòmiques del mes de maig i, com a
conseqüència d’això, ha renovat els càrrecs de la seva junta executiva.
Aquest fet posa de manifest dos de les principals característiques del
Fons que han contribuït al seu manteniment en el temps: la pluralitat
dels socis que el componen i el consens en què ha treballat al llarg de
15 anys.
Aquest any el pressupost del Fons ha augmentat un 20% respecte l’any
passat, marcant una recuperació després de quatre anys de baixada.
Però aquesta pujada no ens pot fer pensar que les coses han tornat a
ser com abans. En aquest temps, la cooperació per al desenvolupament
ha evolucionat, superant la visió d’un món dividit en dos amb la corresponent transferència de recursos d’un a l’altre. D’aquesta manera, la
pobresa s’ha de contemplar des d’un punt de vista multidimensional
i, per tant, només es pot abordar des de la complementarietat, vinculant les problemàtiques d’aquí i d’allà de forma positiva per enfortir-nos
mútuament.
En aquest sentit, en el document podreu trobar els projectes finançats a
la convocatòria del mes d’octubre. Tots ells han estat aprovats després
d’una escrupolosa avaluació per determinar la seva qualitat i la forma
com donen resposta a les necessitats de dones, infants i població en
general de set països: Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Hondures,
Perú, Moçambic i Índia.
En relació amb l’àrea d’educació per al desenvolupament o educació
per a una ciutadania global, s’ha de destacar la nova estratègia que
enguany s’ha engegat amb els centres que formen part de la xarxa de
centres educatius solidaris, vuit anys després d’haver-la posat en marxa. Amb aquesta estratègia es pretén una major implicació de les escoles i del professorat i un enfocament més orientat a l’acció i la incidència
col·lectiva. Tot això, amb l’objectiu de construir una ciutadania crítica
amb la realitat que l’envolta i amb iniciativa per incidir en totes aquelles
temàtiques que l’afecten.
Des del Fons creiem que la cooperació per al desenvolupament pot
contribuir a transformar el món en què vivim i volem tornar a reivindicar
el Fons com a eina eficaç per treballar en aquesta direcció.
Ana Ribas Alonso
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 catorze
anys, per tal de supervisar els comptes i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici.
L’empresa encarregada de fer l’auditoria és ALM Auditores. L’informe de l’any 2015 es va presentar a l’Assemblea Ordinària de Socis que va tenir lloc el 17 de març de 2016 a la Sala de Plens de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany.

INGRESSOS
Administracions públiques

713.000,00€

99,31%

600,00€

0,08%

3.713,08€

0,54%

Donatius / Ingressos extraordinaris

382,45€

0,05%

Interessos

195,69€

0,02%

717.891,22€

100%

556.745,00€

76,94%

Emergències

30.000,00€

4,14%

Unió Europea

4.500,00€

0,62%

Seguiment de projectes

35.668,20€

4,92%

Educació per al desenvolupament

40.675,34€

5,62%

Administració i gestió

52.551,50€

7,26%

3.388,68€

0,46%

723.528,71€

100%

ONGS
Socis col·laboradors

TOTAL

DESPESES
Projectes de cooperació

Despeses amortitzacions

TOTAL

4

APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
1. FUNCIONAMENT

El funcionament del Fons Pitiús es regeix per les decisions que es prenen en els seus òrgans de govern:
l’Assemblea de Socis i la Junta Executiva.
L’Assemblea s’ha reunit en tres ocasions durant el
2015:
- El 24 de març es va reunir a les oficines municipals de Sant Jordi de ses Salines. S’hi aprovaren la
memòria tècnica i econòmica de 2014 i el pressupost i les línies de treball de 2015. El pressupost va
quedar fixat en 726.600€, xifra que representava un
increment molt important respecte al de 2014. Entre les novetats pressupostàries importants respecte
l’any anterior, en destaca la introducció d’una partida
d’emergència/ajuda humanitària de 50.135€.
- El dia 25 d’abril es va tornar a reunir a la seu del
Consell d’Eivissa, en aquesta ocasió per aprovar les
bases de la convocatòria de projectes de cooperació
i d’emergència per a l’any 2015.
- Finalment, l’1 de setembre, l’Assemblea, reunida a
la sala de plens de l’Ajuntament de Santa Eulària des
Riu, va aprovar la renovació dels càrrecs de la Junta
Executiva, que quedaren de la següent manera:
Presidència: Ajuntament de St. Josep de sa Talaia.
		
Sra. Ana Ribas Alonso
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Vicepresidència 1a: Consell Insular de Formentera.
		
Sra. Vanessa Parellada Torres.
Vicepresidència 2a: Govern de les Illes Balears.
		
Sr. Antoni Servera Saletas.
Tresoreria: Dignidad.
		
Sra. Raquel Ríos Rodríguez.
Secretaria: STEI/Ensenyants Solidaris.
		
Sra. Joana Tur Planells.
Vocalia 1: Consell Insular d’Eivissa.
		
Sra. Viviana de Sans Trotta
Vocalia 2: Ajuntament d’Eivissa.
		
Sr. Joan Ribas Ferrer.
Vocalia 3: Ajuntament de St. Antoni de Portmany.
		
Sr. Raúl Díaz Guerrero.
Vocalia 4: Ajuntament de Sta. Eulària des Riu.
		
Sra. Ana Costa Guasch.
Vocalia 5: Ajuntament de St. Joan de Labritja.
		
Sra. Lourdes Marí Torres.
Vocalia 6: Mans Unides.
		
Sra. Pepita Ribas Tur.
També es va aprovar la nova estratègia de funcionament de l’àrea d’educació per al desenvolupament
i l’obertura d’un compte a la cooperativa de crèdit
FIARE.
D’altra banda, la Junta Executiva, que té entre
d’altres funcions la d’executar els acords presos en
assemblea i d’aprovar els projectes de cooperació,
s’ha reunit en set ocasions al llarg de l’any.

2. ÀREA DE PROJECTES
2.1. PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL
DESENVOLUPAMENT
En 2015, s’han aprovat un total de 13 projectes de cooperació: 9 d’ONG d’Eivissa i Formentera per un valor
de 381.750€ i 4 de cooperació directa per 174.993€.

SUDAMÈRICA

PERÚ
FORMACIÓ CONTÍNUA PER A DOCENTS COM A EINA
DE DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
ZONA: Lima (El Agustino), Cajamarca (Cutervo),
Ica (Chincha)
ONG: STEI/Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES:
415 docents
SECTOR: Educació / Formació
APORTACIÓ FONS: 23.000€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia.
El projecte vol donar formació contínua a docents
com a eina fonamental per a una educació de qualitat. Es pretén potenciar i enfortir les capacitats dels
docents en actiu per a què puguin incorporar innovacions educatives a la seva pràctica.
Amb aquesta iniciativa es busca consolidar una
xarxa de mestres innovadors organitzats en cercles
d’autoeducació docent (CAD) i aprofundir, sistematitzar i socialitzar innovacions fent ús de les tecno-

logies de la informació i la comunicació.
Per fer tot això, es compta amb l’acceptació i el compromís de cada institució pública, així com amb el
conveni amb les Unidades de Gestión Educativa Locales.
També es disposa d’una plataforma Moodle amb tres
anys d’experiència en formació. La formació a distància serà impartida per docents de les Illes Balears
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(voluntaris del STEI) que no rebran cap retribució.

MILLORA DE L’ACCÉS A RECURSOS ECONÒMICS I PRODUCTIUS
DE LES DONES ASSOCIADES DEL DISTRICTE DE SARÍN
ZONA: La Libertad
ONG: Mans Unides
CONTRAPART: CEDEPAS NORTE
(Centro Ecuméncio de Promoción y Acción Social)
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 178
(141 dones i 37 homes)
SECTOR: Sobirania alimentària
APORTACIÓ FONS: 49.993€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany.

Aquest projecte compta amb tres components principals en el marc de consolidar els processos de
l’any anterior:
Consolidar el procés d’inclusió de la dona en les esferes de la vida social i productiva, tot disminuint les
barreres que limiten la seva participació i reduint la
vulneració dels seus drets.
Optimitzar l’activitat productiva, fomentant la participació de la dona en igualtat de condicions i introduint
millores tecnològiques i capacitats per a la planifi-

cació de l’oferta d’autoconsum i comercialització al
mercat local i regional.
Continuar amb la millora de la gestió col·lectiva de
12 organitzacions de primer nivell per aconseguir una
planificació i comercialització conjunta d’excedents,
amb plena participació de la dona, fins aconseguir
consolidar la cooperativa que agrupi a aquestes organitzacions i a altres que en el futur poguessin integrar-s’hi.

DESENVOLUPAMENT DE CAPACITATS I APRENENTATGES ALTERNATIUS EN
INFANTS I ADOLESCENTS EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT
ZONA: Lima - Ancón, Puente Piedra i Rescate
ONG: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 3.430
(720 infants)
SECTOR: Drets Humans
APORTACIÓ FONS: 49.699€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament
de Santa Eulària des Riu.
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Ayne porta anys constatant la falta d’oportunitats
que tenen els infants i els adolescents de les comunitats on estan intervenint per a què puguin
desenvolupar les capacitats, habilitats i, sobretot, sensibilitzar-se en la vivència de valors i drets
en un context advers. S’ha aprofundit sobre les
causes que generen aquesta situació i quines alternatives s’haurien de treballar per a contribuir a
una millora en la qualitat de vida.
Així, Ayne reafirma la necessitat de continuar
treballant en aquestes comunitats en situació de pobresa i seguir prioritzant la infància i
l’adolescència. El canvi passa necessàriament
per la nutrició, l’educació i per la vivència de drets
i deures, creant la consciència de responsabilitat
col·lectiva perquè el desenvolupament de la comunitat depèn d’aquest compromís.
Per això, en aquest projecte hi intervenen diversos components: atenció i acompanyament
directe als infants i adolescents, enfortiment de
xarxes, educació alternativa per a un desenvolupament harmònic i l’enfortiment i/o consolidació
de l’organització.

CENTREAMÈRICA

GUATEMALA
FOMENT DE SISTEMES ECONÒMICS DE PRODUCCIÓ I COMERCIALITZACIÓ
D’ARTESANIES PER PART DE DONES INDÍGENES EXCLOSES DELS PROCESSOS DE DESENVOLUPAMENT LOCAL
ZONA: San Pedro Jocopilas, San Bartolomé Jocotenango i San Andrés Sajcabajá
(Quiché)
ONG: Creu Roja
CONTRAPART: Cruz Roja de Guatemala
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES:
120 dones
SECTOR: Producció i comercialització
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa.

Per a fomentar els sistemes de producció i comercialització
d’artesanies es facilitarà l’enfortiment dels sistemes socioproductius i de comercialització de dones que tradicionalment
han estat excloses dels processos de desenvolupament.
D’altra banda, també es busca potenciar els recursos per a
una adequada gestió socioambiental amb lideratge i associació entre dones.
Les beneficiàries seran 120 dones teixidores organitzades en
tres grups associatius dels tres municipis.
En l’execució del projecte, es tindran en compte la complementarietat amb les iniciatives locals existents, l’apoderament
i la participació inclusiva de les dones, així com la rendició de
comptes a les beneficiàries i a les institucions.
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FORMACIÓ CONTÍNUA PER A DOCENTS COM EINA DE DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT
ZONA: Sololá, Chimaltenango, Retalhuleu, Quiché
i Alta Verapaz
ONG: STEI/Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Servicios de Formación en
Centroamérica (SEFCA)
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES:
480 docents
SECTOR: Educació / Formació
APORTACIÓ FONS: 26.488€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa.

El projecte vol contribuir a enfortir el dret a l’educació
mitjançant l’augment de les capacitats metodològiques didàctiques dels docents que treballen en
l’educació pública de Guatemala, així com el personal de les organitzacions sòcies que compleixen amb
la funció educativa des de diferents àmbits.
Es desenvoluparan un cicle de sis cursos cada semestre. Cada curs tindrà 4 mòduls i culminarà amb
la realització d’una aplicació didàctica dirigida a
l’alumnat o a la comunitat educativa. Entre les temàtiques a tractar destaquen: pràctiques democràtiques

a les escoles, educació en drets humans, igualtat i
equitat de gènere, respecte al medi ambient, metodologies de lectura i escriptura per als docents i per
a l’alumnat.
Es compta amb l’acceptació i homologació de la
Universidad Pública de Guatemala (USAC) que dóna
suport a aquesta iniciativa.
També es disposa d’una plataforma Moodle amb tres
anys d’experiència en formació. La formació a distància serà impartida per docents de les Illes Balears
(voluntaris del STEI) que no rebran cap retribució.

HONDURES
DRETS HUMANS I PROTAGONISME JUVENIL PER A LA PAU
ZONA: Santa Bárbara
ONG: Càritas
CONTRAPART: Centro Cultural Hibueras
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 600 joves

SECTOR: Drets Humans
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa.

Aquesta és la segona fase d’un projecte que pretén obrir espais de
participació per als joves. En la primera etapa, s’ha capacitat als joves per a què adoptin posicionaments alternatius davant les difícils
condicions de vida que tenen a causa de la violència de diferents
tipus i que es dóna en diferents escenaris (família, treball, escola,
carrer) i del crim organitzat, que funciona com un sistema de clientela que els coarta la vida. En aquesta fase, s’han aconseguit nivells
bàsics d’organització i de protagonisme juvenil en set municipis.
A la segona etapa, es buscarà fer un reforç de continguts a l’àrea de
les capacitats dels joves: periodisme, art, esport, organització i altres aspectes de la convivència i animació proposats pels mateixos
protagonistes. També s’estructurarà i es posaran en funcionament
les oficines municipals de la joventut a cadascun dels set municipis
que participen al projecte. Es demanarà als municipis que avancin
cap a la formulació de plans anuals de treball per a la joventut i infància amb risc social.
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NICARAGUA
MILLORA DE L’ATENCIÓ DE LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA I SENSIBILITZACIÓ DES D’UN ENFOCACMENT DE DRETS, EQUITAT DE GÈNERE I
GENERACIONAL
ZONA: León - Larreynaga
ONG: Paz con Dignidad
CONTRAPART: Asociación Centro de Orientación
Familiar y Educación Sexual (Xochilt Acalt)
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES:
1.270 dones
SECTOR: Salut reproductiva i sexual
APORTACIÓ FONS: 49.397€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa.

Aquest projecte és una proposta d’atenció ginecològica i prevenció del càncer cervical i les infeccions de transmissió sexual que enfortirà el procés
preexistent d’atenció i prevenció sanitària dirigit a
dones de l’àmbit rural.
El projecte està concebut sobre la base de tres eixos:
Atenció i assistència ginecològica mitjançant la dotació d’instrumental per al funcionament.
Seguiment de dones diagnosticades amb el virus del
papil·loma humà.
Proposta d’intervenció de les infeccions de transmissió sexual per tres mecanismes:
. Realització de proves diagnòstiques de detecció
primerenca.
. Prova de tipificació per a detectar el tipus de
virus diagnosticat.
. Realització d’una fira de la salut per sensibilitzar
la població sobre aquest tipus de malalties.

INFANTS AMB SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DIFÍCILS
ACCEDEIXEN A L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
Aquest projecte és la continuació de l’esforç
sostingut en l’accés i permanència a l’educació
primària de 386 infants que provenen de famílies en condicions socioeconòmiques difícils. A més, es complementa amb el conjunt
d’accions del govern central i els governs locals orientats a disminuir els factors de risc en
el deteriorament de la vida d’aquestes famílies
que viuen en la zona anomenada passadís sec,
afectat recurrentment per fenòmens adversos:
sequeres, inundacions, plagues i malalties dels
cultius.
A més, la intervenció que es proposa respon al
diagnòstic realitzat en 2013 i actualitzat en 2014
en el que es destaca la urgència d’atendre la
baixa cobertura del sistema educatiu i els alts
índexs d’abandonament dels estudis a causa
de la vulnerabilitat econòmica de les famílies.
Així doncs, el projecte s’orienta a desenvolupar iniciatives en el marc de la qualitat educativa, estimular la implicació dels docents i
l’aplicació d’eines pedagògiques, la millora de
les infraestructures i del medi ambient (horts
escolars), disminució de la desnutrició infantil
(berenars escolars).

ZONA: Madriz - San Lucas
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 443
(386 infants)
SECTOR: Educació / Salut
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa.
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CONSTRUCCIÓ DE DOS SISTEMES D’ABASTIMENT D’AIGUA COMUNITARIS

ZONA: Madriz - Palacagüina
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 694
SECTOR: Aigua i sanejament
APORTACIÓ FONS: 25.000€
ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera.

El projecte tracta de millorar els sistemes
d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC) a la vegada
que pretén treballar des de l’enfortiment de les capacitats en el nivell local a partir d’una perspectiva
de millorar les condicions entre els gèneres, la gestió
sistèmica i la consideració de l’aigua com un bé de
domini públic i un dret humà. Es vol incidir en les
següents problemàtiques:

Disminuir la inseguretat alimentària mitjançant la
reducció del temps que suposa abastir-se d’aigua.
Enfortir les infraestructures organitzatives existents relacionades amb el sector de l’aigua i el sanejament, mitjançant la formació en pràctiques de
sostenibilitat dels sistemes construïts.
Així la intervenció comprèn dos aspectes bàsics:
d’una banda, la perforació dels dos pous, la construcció de les obres de connexió i instal·lació del
sistema de bombeig manual; de l’altra, la capacitació de la població protagonista per a administrar i fer sostenible el sistema construït, millorar
les pràctiques de salut i fomentar noves relacions
d’equitat i igualtat de gènere.

FASE II: ÚS RACIONAL DE L’AIGUA I HORTS AGROECOLÒGICS,
INTEGRANT ELS JOVES AL TEIXIT SOCIAL I ECONÒMIC
ZONA: Ometepe, Altagracia
CONTRAPART: Tecuilcan
PERSONES BENEFICIÀRIES
DIRECTES: 480
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SECTOR: Aigua i sanejament
APORTACIÓ FONS: 49.993€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament
d’Eivissa.

La fase I d’aquest projecte, finançada en la convocatòria de l’any passat, es va centrar en la millora del
sistema de captació d’aigua, la
seva distribució i la integració de
la població en els comitès d’aigua
potable i sanejament. Aquesta segona fase, s’enfoca més a l’ús racional de l’aigua, la construcció
de latrines ecològiques, el foment
d’horts i la integració dels joves al
teixit social i econòmic de l’illa. Les
famílies beneficiàries són majoritàriament camperoles i el seu mitjà
de vida està basat en l’agricultura
de subsistència, amb la producció
de plàtan, grans bàsics, fruits del
bosc i pesca artesanal.
Aquest projecte s’executa en
aliança amb l’alcaldia d’Altagracia,
els CAPS i les institucions locals.

EL SALVADOR
ACCÉS A L’AIGUA SEGURA PER AL CONSUM HUMÀ
A COMUNITATS RURALS

Els municipis on es vol fer la intervenció enfronten un
dèficit en la cobertura d’aigua potable i sanejament
que repercuteix especialment en els menors i les dones, generant malalties que poden causar fins i tot la
mort. Aquesta carència, a més, exerceix un impacte
negatiu sobre la productivitat i la salut, ja que es dedica un percentatge significatiu de temps productiu
en la recollida de l’aigua.
Amb el suport de la municipalitat i d’ACUA a la comunitat d’Amaquilco, es va perforar un pou amb capacitat per abastir les 90 famílies que hi viuen. Ara
es vol aconseguir la construcció i funcionament d’un

ZONA: La Libertad – Huizúcar, Santa Tecla i La
Libertad
CONTRAPART: ACUA
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 2.732
SECTOR: Aigua i sanejament ambiental
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears.

sistema d’abastiment comunitari. Aquestes famílies
aportaran mà d’obra per a la construcció del sistema i trasllat de materials i subministrament. Per al
correcte funcionament del sistema, es conformarà
el Comitè comunitari d’administració de l’aigua amb
la participació del 50% de dones en els llocs de decisió.
El projecte també treballarà per enfortir les capacitats de gestió administrativa i incidència de
l’Associació d’abastiment d’aigua potable i sanejament (ASAPS) per diferents raons: mantenir actualitzats els controls administratius i legals; participació de les dones en càrrecs de presa de decisió
de les juntes directives dels sistemes d’aigua; que
les famílies sòcies d’ASAPS coneguin i exigeixin el
compliment del dret humà a l’aigua.
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ÀFRICA

MOÇAMBIC
SUPORT A L’EDUCACIÓ BÀSICA A LA COMUNITAT DE MARCAÇÃO-LUABO
ZONA: Zambézia
ONG: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 600 infants
i 1.060 adults
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 33.175€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa, Ajuntament de Sant Josep
de sa Talaia, Ajuntament de Sant Joan de Labritja.
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El projecte permetrà l’accés a l’educació
bàsica a la població en edat escolar de
la comunitat de Marcação i a una part
de la població adulta durant l’any 2016.
A més, al voltant de 150 joves i uns 60
adults participaran en un curs de formació professional (tall i confecció).
Per fer-ho, d’una banda es mantindrà
en funcionament l’escola comunitària
Dignidade que imparteix de 1r a 7è
curs i formació professional. No existeix
a la regió cap altra escola o recurs per a
l’educació bàsica.
En quant a l’alfabetització d’adults,
funcionaran
37
centres
rurals
d’alfabetització que no només estan a
Marcação sinó també a regions veïnes.
En l’ensenyament primari, hi participa activament la Direcció Districtal d’Educació i en els centres
d’alfabetització hi participen els líders
tradicionals i religiosos.
Està previst que el Ministeri d’Educació,
mitjançant les Direccions Districtals, financi prop del 70% dels subsidis dels
alfabetitzadors i la major part dels llibres i manuals.

ÀSIA

ÍNDIA
MILLORA DE L’ACCÉS A UNA EDUCACIÓ SECUNDÀRIA PÚBLICA DE QUALITAT PER A ADOLESCENTS I JOVES DESAFAVORITS FOMENTANT L’EQUITAT
DE GÈNERE
ZONA: Anantapur – Andhra
Pradesh
ONG: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT/ WDT
PERSONES BENEFICIÀRIES

DIRECTES: 838
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Govern de les
Illes Balears.

Aquest projecte pretén col·laborar
amb les autoritats educatives i
polítiques locals per contribuir a
la millora de les condicions educatives de l’Institut Públic de Secundària de Kadiri, mitjançant
l’ampliació de les infraestructures
i la millora de l’equipament educatiu del mateix.
RDT/WDT porta dècades treballant en favor de l’educació bàsica i, des de fa alguns anys, ha
començat a intervenir en la millora
de la qualitat de l’educació secundària i pre-universitària. Aquesta
intervenció es planteja en estreta
col·laboració amb l’equip docent
del centre educatiu, del govern local i del Comitè de Desenvolupament de Kadiri que han sol·licitat
la col·laboració de RDT/WDT per
poder ampliar les instal·lacions
mitjançant la construcció de 10
aules i un bloc de sanitaris diferenciat per a cada sexe i la dotació de 10 pissarres per a les aules
construïdes.
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2.2. PROJECTES D’EMERGÈNCIA
En 2015, s’han aprovat tres projectes d’emergència per un import total de 30.000€.

MOÇAMBIC
PROGRAMA D’EMERGÈNCIA AL DISCTRICTE DE MILANGE

ZONA: Zambézia
ONG: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 813
SECTOR: Emergència
APORTACIÓ FONS: 10.000€

Durant el primer trimestre de 2015, es produïren forts
episodis de pluja que provocaren greus inundacions
a la província de Zambézia. Es veren afectades més
de 150.000 persones i aproximadament 65.000 hectàrees de conreu quedaren inservibles.
La Direcció Provincial d’Educació es va posar en
contacte amb les diferents entitats que treballen a
la zona per sol·licitar ajuda. Dignidade es va comprometre a donar suport al districte de Milange, on
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quedaren afectades més de 20.000 persones, 3.362
cases quedaren parcialment o del tot destruïdes i al
voltant de 700 hectàrees de cultiu es perderen.
Amb el projecte, s’han proporcionat, d’una banda,
els elements bàsics per a reconstruir les cases (plàstic, fusta, corda, ciment,...) i, de l’altra, un conjunt de
materials bàsics per a les 140 famílies: mosquitera,
lleixiu, dacsa, arròs, mongetes i oli.

NICARAGUA
FAMÍLIES EN SITUACIONS SOCIOECONÒMIQUES DIFÍCILS DISMINUEIXEN
LA INSEGURETAT ALIMENTÀRIA
ZONA: Madriz - Yalagüina
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 1.093
SECTOR: Emergència
APORTACIÓ FONS: 10.000€

ZONA: Madriz - Palacagüina
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIÀRIES DIRECTES: 1.115
SECTOR: Emergència
APORTACIÓ FONS: 10.000€

Nicaragua pateix la pitjor sequera des de 1976. Des
de maig de 2012, les poques pluges que cauen no
permeten el desenvolupament dels cultius. A nivell
nacional, es comptabilitzen 100.000 famílies afectades per aquest fenomen recurrent a la zona denominada passadís sec del país. Aquesta situació requereix d’una estratègia d’accés a llavors més resistents
als períodes de sequera, millors pràctiques agropecuàries i una política de distribució d’aliments davant
la falta d’ingressos de les famílies afectades.

El govern de Nicaragua està prioritzant aquest passadís sec que comprèn entre d’altres el departament
de Madriz i, per tant, els municipis de Yalagüina i Palacagüina. Amb aquests projectes, es pretén complementar l’acció del govern nacional mitjançant les
següents activitats:
- Dotació d’un paquet d’aliments bàsics (arròs, mongeta negra, dacsa, oli i sabó) a cadascuna de les famílies amb alta vulnerabilitat que els permeti fer front
a un 37% de les seves necessitats fins que surti la
segona collita, plantada entre desembre i gener.
- Capacitació sobre noves pràctiques de cultiu i estalvi d’aigua.
- Foment del canvi de cultius nocius pel medi ambient, integrant les pràctiques apreses.

Les famílies beneficiàries en els dos municipis s’han
vist directament afectades per aquesta sequera, ja
que han perdut els seus cultius de mongeta negra,
dacsa i sorgo que sembraren entre juliol i novembre.
Aquests són productes bàsics de la dieta nicaragüenca.
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3. SEGUIMENT DE PROJECTES
El seguiment de l’avanç dels projectes finançats s’ha realitzat a través dels informes parcials i finals que
les ONG presenten al Fons, tal com estableixen les bases de convocatòria. Aquests informes inclouen
informació tècnica, econòmica i fotogràfica, a més de les factures i de tota aquella documentació necessària per tenir un coneixement puntual de la situació del projecte. El seguiment també s’ha complementat amb la comunicació directa amb les ONG que presenten els projectes i amb les contraparts que
treballen sobre el terreny.

En aquest sentit, en 2015, hem tengut l’oportunitat
de reunir-nos amb representants d’organitzacions
amb les que el Fons treballa:

- En el mes d’agost, ens trobàrem a Palma amb
Juan Rodríguez, tècnic de projectes del STEI/Ensenyants Solidaris, per valorar l’estat dels projectes finançats pel Fons a través d’aquesta entitat.
- En setembre, va tenir lloc a Menorca una trobada
amb Rolando Mena, representant de l’associació
Tecuilcan de Nicaragua. Això ens va permetre
conèixer de primera mà l’evolució del projecte
aprovat el 2014, que aquesta associació està desenvolupant a l’illa d’Omepete per completar la xarxa d’abastiment d’aigua a tres comunitats.
- Finalment, com explicarem més endavant, els
dies 9 i 10 de novembre ens va visitar una delegació de la UCOM (Nicaragua). Això va permetre
obtenir un coneixement detallat dels projectes que
els Fons ha finançat en els darrers anys als municipis de Palacagüina i San Lucas.

4. EDUCACIÓ
PER A UNA CIUTADANIA GLOBAL
A través d’aquesta àrea,
es pretén generar consciències crítiques i fomentar que cada persona es
faci responsable i actuï en
favor de la creació d’una
nova societat, més conscient, crítica, participativa
i compromesa amb la justícia i el respecte als drets
humans arreu del món.
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4.1 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ : SER DONA AVUI
Fins ara, les campanyes del Fons Pitiús havien
tengut un any de durada. Però en el mes de març,
l’Assemblea va aprovar l’ampliació fins la primavera de 2016 de la campanya SER DONA AVUI, que
s’inicià en la tardor de 2014. Aquesta decisió es va
prendre per l’interès que havia despertat la temàtica de la campanya i perquè els primers mesos de
campanya ens varen permetre detectar les greus
mancances que persisteixen, encara avui, en les
qüestions relatives a la igualtat de gènere.
Des del seus inicis, ara fa 15 anys, el Fons Pitiús
de Cooperació ha dedicat una atenció especial a
la lluita contra la discriminació de la dona i contra
la violació dels seus drets fonamentals. Tot i els
esforços que es dediquen a fer front a aquesta xacra des d’organitzacions governamentals i no governamentals d’arreu del món, la realitat és que la
desigualtat i la discriminació per motiu de gènere

és present a tots els països i a tots els àmbits de
la vida, des del familiar a l’econòmic, social, institucional, etc.
Aquests són els objectius que es volen assolir amb
aquesta campanya:
- Conscienciar sobre la vulneració que es produeix dels drets humans de les dones arreu del
món i en tots els àmbits: social, econòmic, familiar,...
- Mostrar el vincle que existeix entre desenvolupament i situació de la dona.
- Contribuir a treure a la llum els mecanismes que
ajuden a perpetuar la discriminació de gènere.
- Fomentar actituds que permetin superar la
discriminació de la dona i el respecte dels seus
drets.
Al llarg de l’any, s’han portat a terme activitats molt
diverses dins aquesta campanya.

EXPOSICIÓ: “MUJER, TODOS
SOMOS UNA”

“Mujer, todos somos una” és una mostra integrada per 37 retrats fotogràfics, a
través dels quals el reporter gràfic Francisco Magallón, presenta la realitat de
dones de diversos llocs del món, que
diàriament han de fer front a diferents
situacions de discriminació, desigualtat,
exclusió, violència o persecució. Cedida per l’ACNUR, l’exposició es va poder
veure del 15 de gener al 6 de febrer a Sa
Nostra Sala d’Eivissa i de l’11 al 27 de febrer a la Sala d’Exposicions “Ajuntament
Vell” de Sant Francesc de Formentera. Al
llarg d’aquest temps, la mostra va tenir
molt bona rebuda per part del públic, ja
que la visitaren prop de 900 persones,
que incloïen 14 grups de 5 centres educatius pitiüsos.
Per a aquesta exposició, el Fons va
comptar amb la col·laboració del Consell
d’Eivissa i del Consell de Formentera.

XARXES SOCIALS
A través de Facebook i Twitter s’han compartit al llarg de l’any enllaços a articles, documentals o webs
que ofereixen informació actualitzada sobre la situació dels drets humans de la dona en el món.

ACTIVITATS ALS CENTRES EDUCATIUS
Com veureu a l’apartat que se n’ocupa, també s’han portat a terme activitats als centres educatius relacionades amb la campanya de sensibilització.
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4.2 EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
4.2.1 NOVA ESTRATÈGIA D’EDUCACIÓ

El 2015 ha estat un any de canvis importants en
l’estratègia d’educació per al desenvolupament
que s’havia seguit fins ara, que ens han portat a
prioritzar la qualitat i profunditat de les accions
que es realitzen per damunt de la quantitat.

a l’acció i la incidència col·lectiva. Com a conseqüència d’això, s’ha limitat la feina a aquelles
escoles que hagin adquirit o que adquireixin en el
futur el compromís d’incorporar-se a la Xarxa de
Centres Educatius Solidaris.

El Fons Pitiús de Cooperació treballa als centres
educatius de les Pitiüses des de l’any 2003. La
proposta amb la qual ens hem apropat a les escoles ha tractat, no només de sensibilitzar i informar
sobre altres realitats allunyades de la nostra, sinó
també de mostrar la interdependència Nord-Sud,
analitzant els valors imperants als nostres models
de desenvolupament i promovent un pensament
crític amb la realitat, que ens impulsi a implicarnos activament des de la nostra quotidianitat per
aconseguir un món més just.

Així, l’estratègia que s’està seguint des de l’inici
del curs 2015-2016 dins de l’àmbit de l’educació
per al desenvolupament és el resultat de l’anàlisi
de l’experiència d’aquests 12 anys de feina als
centres educatius, de l’adaptació d’algunes de les
fórmules seguides per altres fons de cooperació i
de la incorporació de les propostes fetes des de
les escoles de la Xarxa.

L’any 2008, amb l’objectiu de consolidar la feina
d’educació per al desenvolupament a les escoles
que portaven un mínim de 2 anys sol·licitant activitats al Fons, es va crear la Xarxa de Centres Educatius Solidaris, tot i que se seguiren oferint activitats
a la resta d’escoles. Aquesta Xarxa té l’objectiu de
permetre aprofundir en les temàtiques que tracten els tallers, implicant el professorat perquè doni
continuïtat a la feina al llarg del curs.
L’augment de la demanda per part de les escoles de les Pitiüses, va fer patent la impossibilitat
d’atendre-la amb un nivell de qualitat acceptable.
Aquest fet ha motivat una reorientació de la feina
que passa per una major implicació de les escoles
i del professorat i per un enfocament més orientat
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Aquests són els objectius que s’han establert:
Objectiu general : construir una ciutadania crítica amb la realitat que l’envolta i amb iniciativa per
incidir en totes aquelles temàtiques que afecten
els seus drets fonamentals i els de les altres persones.
Objectius específics:
- Conèixer la interdependència que existeix entre
nosaltres i les persones que viuen a altres bandes
del món.
- Prendre consciència de la importància d’actuar
localment per aconseguir transformacions globals.
- Incidir en temes que afecten les nostres vides
treballant col·lectivament des de la cooperació.
- Implicar el professorat en les activitats i projectes que es vagin desenvolupant.

Per avançar en aquesta línia, s’està seguint la següent metodologia:

1. Oferta de tallers
Es realitzen tallers, únicament a les escoles integrades dins la Xarxa, que en tots els casos impliquen el treball continuat de la temàtica tractada al
llarg de tot el curs escolar.
- 1r primària: Pau i no-violència
- 2n primària: Consum responsable
- 3r primària: Comprendre les migracions
- 4t primària: La dona al món

2. Agermanament amb una escola de
Nicaragua
Cada centre de la Xarxa ha iniciat una relació
d’agermanament amb una escola del municipi
de San Lucas (Madriz, Nicaragua) amb l’objectiu
d’investigar al voltant d’una temàtica relacionada
amb els drets humans, el medi ambient, la desigualtat de gènere, etc..., que s’escollirà alternativament a les escoles d’aquí o a les de Nicaragua.
D’aquesta investigació, que realitzaran sobretot
els grups de 5è i 6è, en sorgiran projectes que
s’intercanviaran entre les escoles agermanades.
Aquests són els agermanaments que s’han establert en 2015 entre escoles d’Eivissa i de San Lucas:
- CC. Santíssima Trinitat - Instituto Público Cristo
Rey
- CEIP Sant Antoni - Escuela rural de primaria
José Julián Rodríguez
- CEIP S’Olivera - Escuela rural de primaria Eladio
Garmendia
- CEIP Sant Jordi - Escuela rural de primaria Ramón Alfaro
- CEIP Puig d’en Valls - Escuela rural de primaria
Rafaela Herrera
- CEIP Santa Gertrudis - Escuela rural de primaria
José Santos Zelaya
- CEIP Torres de Balàfia - Escuela rural de primaria
Cacique Diriangen
- CEIP Labritja - Escuela rural de primaria Enmanuel Mongalo y Rubio

3. Formació del professorat
Anualment, s’oferirà un curs de formació per al
professorat de les escoles integrades dins la Xarxa. L’elecció de la temàtica la farà el mateix professorat.
Com a primera experiència en aquest sentit, els
dies 6 i 7 de novembre, va tenir lloc al CEIP Sant
Jordi el curs Educació per al desenvolupament o
com educar per a l’acció, destinat a professorat
d’infantil i primària. L’impartiren Mariano Flores i
Benjamí Moliné, membre i participant respectivament del grup de treball Competències i Educació
per al Desenvolupament d’Edualter. Aquesta formació tenia els objectius de proporcionar al professorat les eines per a fomentar una ciutadania
global i transformadora i d’estimular la seva implicació en la transmissió de valors relacionats amb
l’equitat, la justícia i la solidaritat. En el curs, varen
tenir prioritat per a la matrícula els/les mestres de
les escoles que estan integrades dins la Xarxa de
Centres Educatius Solidaris.
A més, per contribuir a la formació del professorat,
s’oferirà anualment una beca per visitar les escoles agermanades de Nicaragua. A la tornada, la
persona que obtingui la beca tendrà el compromís
d’explicar l’experiència viscuda a la resta de centres de la Xarxa.

4. Reunions periòdiques
Per enfortir la Xarxa i afavorir l’intercanvi real
d’experiències, dins la nova estratègia s’han previst un mínim de dos reunions anuals conjuntes.
Això permetrà avaluar i millorar la feina d’educació
per al desenvolupament que es realitzi.
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4.2.2 MEMBRES DE LA XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS

El dia 20 de febrer el CEIP Labritja va signar
el conveni d’incorporació a la Xarxa. D’altra
banda, la reorientació de la feina d’educació,
va motivar que dos escoles, el CEIP Can Coix
i el CC. Can Bonet, es desvinculassin de la
Xarxa en el mes de juny. D’aquesta manera,
a finals de 2015, la integren les 8 escoles que
han formalitzat els agermanaments citats a
l’apartat anterior.

4.2.3 ALTRES ACTIVITATS REALITZADES
A LA XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS
- Taller: La dona al món

Dins la campanya Ser dona avui, de gener a juny,
es va realitzar aquest taller a 9 escoles de la Xarxa, tant a primària com a infantil. Els objectius
d’aquesta activitat eren:
1. Explicar quins són els drets de la dona.
2. Mostrar situacions arreu del món en què aquests drets no són respectats.
3. Fomentar canvis d’actitud en favor del respecte
dels drets de les dones i de la igualtat de gènere
arreu del món.

- Exposició: La dona al món
Aquesta exposició, elaborada per l’equip tècnic
del Fons Pitiús, es va pensar per complementar i
ampliar la feina que durant el curs 2014-2015 es
va fer a les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris dins la campanya Ser dona avui.
L’exposició, que va passar per tots els centres de
la Xarxa, va permetre:
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1. Conscienciar sobre la vulneració dels drets de
les dones.
2. Fomentar la reflexió sobre la desigualtat de gènere.
3. Analitzar algunes de les injustícies a què han
de fer front les dones arreu del món, especialment
pel que fa a la càrrega de treball, a les dificultats
d’accés a l’educació i a la falta de llibertat per
prendre les seues pròpies decisions.
4. Estimular la confiança de l’alumnat en la possibilitat de canvi i de millora en el futur.

- Trobades amb el professorat
En els mesos d’abril, juny i setembre, es varen
mantenir reunions amb el professorat de tots els
centres de la Xarxa, per preparar la nova estratègia d’educació per al desenvolupament a partir del
curs 2015-2016 i per recollir les aportacions de les
diferents escoles.

- Exposició: Lligats a Nicaragua
Per possibilitar el coneixement de la realitat nicaragüenca entre professorat, alumnat i pares i
mares, el Fons està portant al llarg del curs 20152016 aquesta mostra a totes les escoles de la Xarxa. De setembre a desembre, s’ha pogut veure al
CEIP Puig d’en Valls, al CEIP S’Olivera i al CEIP
Torres de Balàfia. Lligats a Nicaragua explica els
motius pels que el Fons Pitiús coopera amb Nicaragua i també en quins àmbits es fa aquesta
cooperació. A més, aporta dades bàsiques sobre
Nicaragua (població, clima, paisatge, economia) i
aporta algunes de les causes que fan que sigui un
país empobrit.

- Participació en activitats extraordinàries a centres de la Xarxa

- Reunió amb la delegació de la UCOM
(Nicaragua)
Aprofitant la visita a les Pitiüses de la delegació de
la UCOM, el dia 10 de novembre el Fons va organitzar al CEIP Sant Jordi una reunió amb professorat de les 8 escoles de la Xarxa que han iniciat el
procés d’agermanament. Aquesta trobada va ser
molt profitosa per establir un primer contacte directe i per tenir informació de primera mà del funcionament de la Red de Cooperación de Centros
de Madriz.
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1. Festa del portfolio
El dia 1 d’abril participàrem en aquesta festa que
celebra cada any el CEIP Torres de Balàfia. Amb
la col·laboració de les famílies que realitzaren diversos tallers, la trobada va permetre recuperar
la memòria de dones dels diferents llocs d’origen
dels infants de l’escola. Des del Fons, oferirem informació sobre els projectes que es financen en
favor dels drets de la dona.
2. Dia de la Convivència i el Medi Ambient
El dia 17 de juny el Fons va participar al CEIP Puig
d’en Valls en el Dia de la Convivència i el Medi Ambient que se celebra a aquesta escola cada any.
Seguint la feina feta durant el curs sobre drets de
les dones, realitzàrem un taller sobre igualtat entre
dones i homes en el repartiment de les tasques
domèstiques i de les professions.

4.2.4 ACTIVITATS A ALTRES CENTRES EDUCATIUS
En els primers mesos de 2015, abans del canvi de metodologia en l’àmbit d’educació, es realitzaren
diversos tallers a centres de primària i secundària que no estaven integrats dins la Xarxa.
Primària
La pau i la no-violència.
Els Drets dels Infants.
Educació per al consum responsable.
Comprendre les migracions.
Dret a la salut, a l’aigua i a l’alimentació.
Secundària
Pau i no-violència.
Una altra globalització és possible.
Una mirada al Sud: la cooperació
per al desenvolupament des d’Eivissa
i Formentera.

4.2.5 TOTAL DE TALLERS REALITZATS
La taula següent mostra, a manera de resum, el volum i la importància de la presència que ha tengut el
Fons Pitiús als centres educatius al llarg de tot el 2015.
Núm. de sessions

Núm. de tallers

Núm. centres

Xarxa de Centres Educatius Solidaris

300

228

10

Altres centres - Primària

138

69

10

Altres centres – Secundària

35

35

4

TOTAL

473

332

24
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4.2.6 EXPOSICIÓ: GIRAMÓN
Aquesta exposició ofereix la possibilitat d’introduir
l’educació per al desenvolupament en les primeres etapes educatives. Giramón, està pensada per
a infants d’educació infantil amb la intenció que
els més petits coneguin la realitat d’altres llocs del
món. D’octubre a desembre, aquesta exposició ha
estat al Centre Cultural de Puig d’en Valls, a la Sala
Municipal del CEIP Sant Jordi i a l’Espai Jove de
Sant Antoni de Portmany. En els primers mesos de
2016, arribarà a la resta de municipis de les Pitiüses. Durant aquest temps, l’han visitat 34 grups
d’11 escoles. Totes les visites s’han fet guiades i
s’han pogut complementar amb una guia didàctica elaborada pel Fons.

Pel que fa a les escoles de la Xarxa, l’alumnat ha
disposat de material complementari (una carpeta
i un moble viatger que conté juguerois, contes i
altres materials per conèixer millor la cultura i la
forma de vida d’infants d’arreu del món), per continuar treballant els continguts de l’exposició a
l’aula, al llarg de tot el curs.

4.2.7 PROGRAMA AGENDA 21 ESCOLAR: CONSUM AMB SENY
El dia 30 d’abril el Fons va participar en la gimcana del consum responsable que, organitzada per
l’Ajuntament de Santa Eulària des Riu, va aplegar
infants de tots els centres educatius del municipi.
Aquesta jornada, lúdica i didàctica, estava inclosa
dins el programa “Consum amb seny” de l’Agenda
21 escolar de Santa Eulària que es va portar a terme al llarg de tot el curs 2014-2015. En els mesos
de novembre i desembre de 2014, el Fons havia
realitzat un taller sobre consum responsable per a
alumnat i per a professorat de tots els centres que
després participaren en la gimcana pels carrers i
comerços de Santa Eulària.

4.2.8 CONTACONTES: ELS DRETS DELS INFANTS
El dia 18 de novembre vàrem realitzar un contacontes infantil sobre els Drets dels Infants a la biblioteca Marià Villangómez de Sant Francesc de Formentera. Aquesta activitat estava inclosa dins el programa del Consell de Formentera per al Dia Universal de la Infància.
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5. BIBLIOTECA
FONS DOCUMENTAL
En 2015, ha continuat en funcionament la biblioteca del Fons Pitiús, que té com objectiu oferir a la
població pitiüsa la possibilitat d’ampliar els seus coneixements sobre totes aquelles temàtiques relacionades amb la solidaritat i la cooperació. És d’accés lliure i ofereix servei de préstec, de consulta i
d’orientació bibliogràfica. La biblioteca inclou llibres, revistes i material audiovisual sobre drets humans,
cooperació, comerç just, consum responsable, economia solidària, conflictes, situació de la dona i dels
infants, una secció de literatura infantil i juvenil i una de material didàctic sobre interculturalitat i educació per a la pau, ambiental, per al desenvolupament i en valors.
A més, per donar major difusió al contingut de la biblioteca, es programen anualment tot un seguit
d’activitats.

5.1 BIBLIOTECA VIATGERA INFORMA’T A FONS
Informa’t a Fons ens permet apropar el
contingut de la biblioteca del Fons Pitiús als usuaris i usuàries de les biblioteques pitiüses, a través d’una selecció
itinerant de llibres i audiovisuals que es
renova anualment.
La quarta edició de la biblioteca viatgera Informa’t a Fons va finalitzar en maig
de 2015 el seu recorregut, amb més
de 100 préstecs realitzats. De gener a
maig, va estar a disposició d’usuaris
i usuàries de les biblioteques de Sant
Carles de Peralta, Sant Francesc de
Formentera, Sant Joan de Labritja i
Sant Jordi de ses Salines.
En juliol, se’n va posar en funcionament la cinquena edició. La convicció
de què les injustícies, les vulneracions
dels Drets Humans i la degradació ambiental només es poden combatre amb
una ciutadania crítica, compromesa i
activa, ens va impulsar a tornar a repetir aquesta experiència que el Fons
considera una bona eina per oferir informació i punts de vista que no solen
estar presents en els mitjans més habituals. De juliol a desembre, ha passat
per les biblioteques de Cala de Bou,
ses Figueretes, Can Ventosa, Santa Eulària des Riu i per la Biblioteca Pública
Insular d’Eivissa.
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5.2 BIBLIOTECA VIATGERA LLEGIM EL MÓN
Aquesta biblioteca viatgera està destinada als infants de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris. Té l’objectiu de fomentar, a través
de la lectura, el respecte pels drets humans, per
les altres cultures i pel medi ambient. La quarta
edició es va posar en marxa l’octubre de 2014 i
va recórrer tots els centres de la Xarxa fins juny
de 2015.
En el curs 2015-2016, està passant per les escoles una nova edició de Llegim el món, que està
formada per 40 llibres destinats a l’alumnat tant
d’educació infantil com de primària. La biblioteca
viatgera es presenta amb un prestatge amb rodes,
que està pensat per poder-lo moure pels diferents
espais del centre educatiu. Els contes que formen
aquesta selecció permeten treballar la interculturalitat, l’educació per la pau i per a la resolució de
conflictes, l’educació en valors i l’educació ambiental. D’octubre a desembre de 2015, ha passat pel CEIP Puig d’en Valls, el CEIP S’Olivera i el
CEIP Torres de Balàfia.

5.3 PRÉSTEC DE MATERIAL DIDÀCTIC
Com a suport per a la realització d’activitats específiques d’educació per al desenvolupament, el Fons
assessora i presta material didàctic de la seva biblioteca als centres de la Xarxa de Centres Educatius
Solidaris que ho sol·liciten. En 2015, entre llibres i audiovisuals, s’han realitzat 16 préstecs, per treballar la sobirania alimentària i els drets dels infants.
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6. DIFUSIÓ
El Fons, com organisme finançat amb sous públics, difon les activitats que fa i mostra, de la manera
més transparent possible, la destinació del seu pressupost. Aquesta tasca de difusió s’ha fet en 2015
a través de diversos mitjans.

6.1 PÀGINA WEB
EL Fons ha continuat actualitzant els continguts de la seva pàgina web (www.fonspitius.
org), per tal que serveixi de carta de presentació de la feina que realitza i de ferramenta informativa per a entitats sòcies, centres educatius i
per a la resta de persones que hi puguin estar
interessades.

6.2 XARXES SOCIALS
Des de 2011, el Fons té presència a diverses
xarxes socials, que utilitza per difondre les activitats que realitza tant en cooperació com en
educació per al desenvolupament.
- Facebook (facebook.com/fonspitius) i
Twitter (twitter.com/fonspitius)
S’han actualitzat diàriament, tant amb notícies pròpies com amb enllaços a altres informacions relacionades amb la feina del Fons i
amb els seus objectius. A final d’any, tenim 958
seguidors/es a Facebook i 109 a Twitter, cosa
que significa un important increment respecte
2014.
- Bloc Petjades: per a una ciutadania crítica i
conscient (fonspitius.blogspot.com.es)
A l’octubre de 2015, hem començat una nova
etapa del bloc del Fons Pitiús, en què hi publicam comentaris extrets de vivències diàries.
Ho feim amb la voluntat de que puguin servir
com a base per reflexionar conjuntament sobre
accions quotidianes que tenen una incidència
global.
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6.3 PUBLICACIONS
Es va editar la Memòria 2014 i s’ha difós entre els
socis, escoles, institucions, partits polítics, associacions, mitjans de comunicació, etc.

6.4 MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Al llarg de l’any, s’han convocat rodes de premsa i s’han enviat comunicats, que s’han traduït en
l’aparició de múltiples notícies i entrevistes al mitjans de comunicació pitiüsos. En concret, el Fons
ha tengut presència en 26 ocasions a la premsa en
format paper i digital, 13 a la premsa digital, 8 als
mitjans radiofònics i 5 a la televisió.

7. RELACIONS INSTITUCIONALS
7.1. TROBADA AMB INSTITUCIONS SÒCIES
En el mes de juny, amb el canvi de legislatura i
la constitució dels nous plens i dels nous equips
de govern, iniciàrem una ronda de trobades amb
les institucions sòcies del Fons Pitiús per donar a
conèixer la feina de l’associació als nous i noves
responsables i per facilitar la continuïtat del treball
que el Fons desenvolupa. Així, es mantingueren
reunions amb alcaldes i regidors/es de benestar
social dels ajuntaments d’Eivissa, Sant Josep de
sa Talaia, Sant Joan de Labritja, Santa Eulària des
Riu i Sant Antoni de Portmany i també amb el president i la Consellera de Benestar Social del Consell d’Eivissa.
En aquesta mateixa línia, el dia 15 de setembre la
presidenta i la coordinadora del Fons Pitiús, juntament amb representats dels fons de cooperació
de Mallorca i Menorca, assistiren a una reunió amb
la Consellera de Serveis Socials i Cooperació del
Govern de les Illes Balears, Fina Santiago. Aquesta trobada va servir de presentació i de primera
presa de contacte, alhora que va permetre la posada en comú de les activitats que es realitzen en
cooperació a les Illes Balears.
Finalment, el dia 15 d’octubre la presidenta del

Govern Francina Armengol, va rebre en audiència a una representació del Fons Pitiús, del Fons
Mallorquí i del Fons Menorquí. Aquesta trobada
va permetre també presentar-se i parlar sobre el
compromís del Govern amb la cooperació municipalista que promovem els tres fons de cooperació
de les Illes Balears.

7.2 VISITA INSTITUCIONAL DE LA UCOM
Com hem citat anteriorment, els dies 9 i 10 de novembre vàrem rebre la visita d’una delegació de
la UCOM (Unidad de Concertación y Cooperación
Municipalista), contrapart a Nicaragua del Fons
Pitiús de Cooperació des de 2007, que està formada per 6 municipis del departament de Madriz.
Aquesta delegació, integrada per Bernarda Castillo, alcaldessa de Telpaneca, Jalmer Bismarck, alcalde de Las Sabanas i Absalón González, gerent
de la UCOM, va mantenir al llarg dels dos dies reunions tècniques de treball i també trobades amb
representants d’institucions públiques i d’altres
entitats sòcies del Fons Pitiús.

Així, a Formentera varen ser rebuts al Consell pel
president, Jaume Ferrer, i per la Consellera de
Benestar Social, Vanessa Parellada i es reuniren
també amb representants de l’ONG Formenterers Solidaris. Aquestes trobades varen ser molt
profitoses per conèixer directament els detalls de
l’avanç del projecte d’aigua potable que s’està
realitzant al municipi de Palacagüina i que està assignat al Consell de Formentera.
A Eivissa, la delegació va ser rebuda pel president
del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, que va poder
obtenir informació de primera mà sobre els projectes de cooperació finançats pel Consell a través del Fons Pitiús en els darrers anys. A més, es
reuniren a l’Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
amb l’alcalde, Josep Marí, i amb la presidenta del
Fons i regidora de Benestar Social, Ana Ribas.
Finalment, com ja hem explicat a l’apartat
d’educació, es reuniren amb la Xarxa de Centres
Educatius Solidaris.
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7.3 COORDINACIÓ AMB ELS FONS DE COOPERACIÓ
DE LES ILLES BALEARS
El Fons Pitiús es coordina de forma continuada amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i
Cooperació i amb el Fons Menorquí de Cooperació en qüestions que els són comunes:
cofinançament i seguiment de projectes de
cooperació directa, educació per al desenvolupament, formació, gestions amb diversos organismes com la CAIB, la UIB o la
Unió Europea. En 2015, aquesta coordinació
s’ha concretat en dos trobades presencials
dels tres fons i amb una comunicació fluïda
al llarg de l’any. A més, el 13 de maig, l’equip
tècnic del Fons es va desplaçar a Menorca
per mantenir una trobada amb el Fons Menorquí, dedicada específicament a la coordinació dels esforços en l’àrea d’educació.

7.4 PRESÈNCIA A ORGANISMES DE LES ILLES BALEARS
El Fons Pitiús de Cooperació manté relacions institucionals i de coordinació amb diverses entitats autonòmiques. És membre de la Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears, de la
Comissió d’Enllaç de les Illes Balears pel Sàhara i del Consell de Cooperació de les Illes Balears.

7.5 RELACIÓ AMB ALTRES ORGANISMES
Amb la finalitat de millorar l’eficiència de la feina que realitza el Fons Pitiús en l’apartat de sensibilització
al llarg de 2015 ens hem coordinat amb diversos organismes com el Centre de Professorat d’Eivissa
(CEP), el Centre d’Estudi i Prevenció de Conductes Addictives (CEPCA) i el Centre Coordinador de Biblioteques d’Eivissa.
D’altra banda, en el mes d’agost, ens reunírem amb la nova delegada d’educació, Margalida Ferrer, per
presentar-li la feina d’educació per al desenvolupament que realitza el Fons Pitiús en els centres educatius.

8. UNIÓ EUROPEA
Per segon any consecutiu, el Fons ha apostat per
establir aliances amb entitats d’altres països per
intercanviar experiències, complementar actuacions i estar representats de forma conjunta davant la Unió Europea, que és la principal finançadora de programes de desenvolupament.
Això es fa mitjançant un projecte conjunt amb els
Fons de Mallorca i Menorca, pel qual es possibilita el coneixement del complex funcionament de
la Unió Europea i de les entitats que hi treballen.
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En aquest context, enguany el Fons ha entrat com
a soci a ALDA, l’Associació Europea per a la Democràcia Local, que es dedica a la promoció del
bon govern i la participació ciutadana a l’àmbit
local. ALDA és soci actiu del Consell d’Europa a
través del Congrés de Poders Locals i Regionals.
Actualment, compta amb prop de 180 membres
de més de 35 països europeus, del Magrib i del
Pròxim Orient.

9. INCORPORACIÓ A FIARE

El dia 18 de novembre, el Fons Pitiús de Cooperació va formalitzar la seva entrada com a soci a la
Cooperativa de Crèdit FIARE Banca Ética i va obrir
un compte a Banca Popolare Etica. D’aquesta
manera, el Fons va esdevenir la primera entitat
d’Eivissa en adherir-se a aquest projecte.
Fiare Banca Etica neix de la unió de dos projectes basats en les finances ètiques: HYPERLINK
“http://www.fiarebancaetica.coop/banca-popolare-etica”Banca Popolare Etica, un banc cooperatiu que treballa a Itàlia des del 1999 i Fiare que
opera a Espanya des de 2005. Tots dos volen ser
una eina al servei de la transformació social a través del finançament de projectes de l’economia
social i solidària i la promoció d’una cultura de la

intermediació financera, sota els principis de la
transparència, la participació, la democràcia i el
crèdit com a dret.
L’assemblea del Fons va valorar molt positivament
l’important base social sobre la que es construeix
la cooperativa i la participació de particulars i entitats d’arreu de l’estat a cadascun dels territoris. En
concret, l’associació Fiare a Eivissa va començar a
treballar l’any 2010.
En coherència amb els valors i objectius que persegueix el Fons, en els darrers anys el Fons ha
traslladat els seus comptes a caixes o bancs reconeguts per la seva promoció de les finances ètiques.

10. PREMI

El dia 14 de maig, a la gala de lliurament que va tenir lloc al Centre Cultural Can Ventosa, el Fons Pitiús
va rebre el Premi Onda Cero d’Eivissa i Formentera 2015 en l’apartat d’educació. Aquest reconeixement s’ha atorgat al Fons per la feina d’educació per al desenvolupament que realitza als centres de
primària i secundària de les Pitiüses.
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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
Ayne España Trinitarias
Caritas
Creu Roja
Dignidad
Ibiza Diócesis Misionera
Formenterers Solidaris
Fundación Vicente Ferrer
Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI-i
UNICEF
Via Oberta a Lauruk
SOCIS COL·LABORADORS
UIB
GEN
Fundació Deixalles
PIMEEF
CEIP Can Coix
CEIP Labritja
CEIP Puig d’en Valls
CEIP Sant Antoni
CEIP Santa Gertrudis
CEIP Sant Jordi
CEIP S’Olivera
CEIP Torres de Balàfia
C.C. Can Bonet
C.C. Santísima Trinitat
CEIP Guillem de Montgrí
IES Quartó de Portmany
Grupo GEA
Asociación Casa de Perú
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