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1. FUNCIONAMENT
Fons Pitiús de Cooperació es regeix per 1es decisions que es prenen
en els seus órgals de govern: lAssemblea de Socis i 1a Junta Executiva. Aquest al1y, tant
I'Assemblea com la Junta, han fet un esforg per anar adaptant 1a feina de1 Fons Pitiús a
E1

funcionament

1es noves

de1

necessitats generades per la paldémia de COVID- 19.

L'Assembiea, que está fo¡mada per tots e1s socis de1 Fons, s'ha reunit en dos ocasions

durant el 2O20:

- EI dia 1 de juny

es va reunir per aprovar 1a memória técnica

i

económica de 2O19

i

també el pressupost de 2O2O per un lota1 de 902.650C. L'apartat d emergéncies es va
ampliar fins als 150.OOO€, per poder donar resposta a la crisi social, económica i sanitária
derivada de

1a

pandémia. Finalment, s'aprovaren les línies de treba-1l per

eJ 2O2O,

amb

1es

adaptacions necessá¡ies per poder adaptar l'acció del Fons a les noves circumstáncies.

- trl 21 de desembre, es va tornar a reunir l'Assemblea per a 1'aprovació del

P1a

Estratégic

2021.-2024.

D'altra banda, la Junta Executiva, que té entre altres funcions la d'executar els acords
presos en assemblea i la d'aprovar e1s projectes de cooperació, stra reunit en 7 ocasions al
llarg de l'any.
Finalment, l'equip técnic del Fons, que está format per tres persones, ha estat 1'encarregat
de portar a terme els acords presos per 1'Assemblea i per la Junta Executiva.

2. ALIANCES
Ei Fons Pitiús treballa al costat d'a-1tres institucions i entitats a fi d'establir aliances que
permetin

av¿rnQa-r

amb més efrcácia en 1a consecució deis objectius comuns.

Aquesta voluntat de sumar esforgos segueix la línia que marca l'Agenda 2030 de Nacions
Unides i en concret |ODS 17, Aliances per aconseguir els Objectius, on posa de manifest

que un prograrna d'éxit de desenvoiupament sostenible requereix aliances entre e1s
governs, e1 sector privat i 1a societat civil. Aquestes aliances, que han de ser inclusives i
basar-se en metes i va-lors compartits, i col'locar a les persones i al planeta en ei centre,
són necessáries á nivell global, regional, nacional i loca-l.
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3.§ ü*sss§)§§'"§"*¡S xs§§s sssys§{..r*§sss s ssssssss s§c¡xs
E1 Fons ha maltingut, a1 11arg de tot 1'any, comunicació continuada amb les institucions i
les entitats que en són sócies per ta1 de reforqar e1s vincles i ampliar el coneixement de 1a
tasca i de1 funcionament del Fons entre 1es seves associades.
§.§ *$s§§§§§.{§§§ §§§§ §§:§ §$§§ §§ §$s§§§3ACrÓ o§ L§§ IÍ,LE§

BA§.§"&§§§

De forma continuada, el Fons ha mantingut contacte amb e1 Fons Mallorquí de Solida¡itat

i

Cooperació

i

e1

Fons Menorqüí de Cooperació per tractar aquells temes que són comuns

als tres fons: seguiment i avaluació de projectes de cooperació directa, educació, formació,

i ODS o gestions amb diversos organismes com 1a CAIB i la UIB. En el mes
de gener, es va fer una trotrada a la seu del Fons Ma-11orquí i, a partir d'aquell moment,
totes 1es trobades han estat a distáncia seguint les mesures de prevenció dava¡rt 1a

Agenda 2030

COVID-19.

*.§ *$S§§}§§J§§§§ §}§L§ §§§§§ §$}§§ §M§ &A §§ §§ §S§§§§§§§*
tot el 2O2O, la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears
s'ha reunit amb el Fons Pitiús, e1 Fons Mallorquí i e1 Fons Menorquí, per ta1 de millora¡ 1a
coordinació deis quatre organismes en tots e1s ármbits en qué treballen (cooperació, EpTS,
comunicació, etc.) i millorar també la qualitat de 1a feina reafitzada.
A1 1larg de

Amb aquesta voluntat, va tenir lloc el dia 5 de novembre, la primera trot¡ada de tot el
personal técnic de 1a DG de Cooperació i dels tres fons de les Illes. Com a resultat d'aixó,
s'han constituit comissions de treball amb preséncia dels quatre orgalismes que
comenearan a reunir-se a partir de 2027-

3.4 §§§§§§r§A.e§é §§TR§ §§"§ &§§§T§ r)§ §0§p§R§§§§ §)§ {"§§

§L&§§

§"{§,§,&§t§

A instár-rcies de la DG de Cooperació, a-1 llarg de l'any s'ha obert i mantingut un espai de
coordinació entre les entitats que treballen en cooperació a les Illes Ba-lea¡s: DG de
Cooperació, e1

3 fons de cooperació, la

Coordinadora d'ONGD de 1es llles Balears

(CONGDIB) i la Universitat de les Il1es Balea¡s.

§.§ pR§§r§§cr"& A §§§ÁN§§r§§§ §§ §"§§ §¡,t§§

§A§"§.§§§§

El Fons Pitiús de Cooperació manté relacions instituciona-ls i de coo
entitats autonómiques i és membre

amb diverses

de:

-Uemiri. J{)l
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- Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears en matéria de
Cooperació per al Desenvolupament,

un órgan de coordinació, cooperació i assisténcia

recíproca entre lAdministració de la comunitat autónoma, e1s consells insulars
loca-ls de 1es I11es Balears que executen despeses computables com

i

els ens

a cooperació per al

desenvolupament.

- Consell de Cooperació de les Illes Balears, organ consultiu i de participació de la
iniciativa social per a definir i aplicar les po1ítiques de cooperació per al desenvolupament.
Está format pel Govern de 1es l11es Balears, membres del sector de cooperació balear,
diferents institucions de les ll1es i representants de tots els grups parlamentaris.
A1

llarg de l'any, des del Fons s'ha assistit a una comissió de coordinació i a tres consells

de cooperació.
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Solidaritat és un ma¡c de coordinació i de
representació conjunta en totes aquelles temetiques que, per 1a seva importáncia, afecten
els interessos comuns dels 9 fons de cooperació i solidaritat existents a lEstat espanyol.

La Confederació de Fons de Cooperació

A1

llarg de

2O2O, el Fons

i

Pitiús ha participat en

1es

activitats que s'haa desenvolupát en

e1

ma¡c de la Confederació:

- El dia 19 de febrer participárem a 1'assemblea de la Confederació que es va tenir l1oc a
Bilbao. Shi escolliren els nous cárrecs del Consell Confedera.l que va quedar presidit pel
Fons Cata-1á de Cooperació a1 Desenvolupament. E1 Fons Pitiús va deixa¡ 1a tresoreria i
ocupa en e1 nou període una voca-lia. També es va aprovar la memória técnica i económica
de 2O79 i 1es 1ínies de treba-1l i e1 pressupost de 2O2O.

i 20 de febrer, també a Biibao, el Fons Pitiús va assistir a 1es jornades de
cooperació descentralitzad a Una uisió locol i regional als reptes globals, organitzada pe1
Govern Basc, que va atorgar 1a distinció de 1a cooperació descentra-litzada a la
- Els dies

79

Confederació de Fons de Solida¡itat i Cooperació.

- A partir

de1

mes de marq, amb l'agreujament de 1a situació salitária

i el confinament,

totes les trobades técniques de 1a Confederació s'han realitzat de manera telemática. La
necessitat d'adaptar la feina dels fons a la nova situació ha fet que s'hagi augmentat la
freqüéncia d'aquestes reunions respecte d'alys anteriors. Se n'hal fet un
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- D'altra balda, en el mes d'abril, a fi de reivindicar el dret fonamental de 1a infáncia
gaudir del joc a 1'aire lliure i d'exigir un canvi de model

a1

a

món, Ia Confederació de Fons va

llangar 1a carnpanya audioüsual Change the World&Ptay. La iniciativa volia rema¡car
l'esforg que estaven fent e1s nens i 1es nenes de tot e1 plareta, quedant-se a casa a causa
de ia Coüd-19, peró a canvi, reclamaven que, quan acabás el confinament, el món es
transformás i fes un canvi real per poder seguir jugant amb 1a máxima equitat en tots e1s
punts del planeta.

- Finalment, e1 dia 28 d'octubre es va celebrar un Consell Confederal, on hi va participar
Ana Ribas Alonso, regidora .de l Ajuntament de Sant Josep de sa Ta-laia, com a
representant del Fons Pitiús dins la Confederació.

*.? §§,§§ {§§§§e§§§§s

§§}§a.§§§§ §§§§

"& §:.§

§§§§*§§§§§ §$s§§'}
una organització no
la participació ciutadala en

E1 Fons Pitiús és soci dALDA des de 2015. Aquesta associació és

governamental dedicada

a la promoció

de1

bon govern i

l'ámbit local. Dóna suport a la ciutada¡ria i a col lectius en les seues iniciatives destinades
a millorar el seu context loca1, tot construint ponts arnb 1es autoritats locals per ta1 que el
canvi sigui real.
ALDA és soci actiu de1 Consell d'Europa a través de1 Congrés de Poders Locals i Regionals

i,

actualment, compta amb més de 350 membres (autoritats 1ocals, associacions
d'autoritats locals i orgalitzacions de 1a societat civil) de més de 45 parsos europeus, del
Magrib i de1 Próim Orient.

§.§ §§"§§§§.§L§§§§§§
La Comissió Europea, en el programa Energía Neta per a les llles Europees, ha inclós
Eivissa entre 1es 26 i1les del continent seleccionades per a desenvolupar un camí cap a 1a
transició energética. El Fons s'ha adherit a aquesta iniciativa per contribuir a 1a
constrrrcció col'lectiva

de1 Fu11 de

Ruta per a 1a desca¡bonització de f illa.

Com a part d'aquest compromís, els dies 18 i 19 de juny e1 Fons va participar a 1es
jornades Didlegs per a la Transició Energética d'Eiuissa, organitzades per I'Equip de

Transició Energética. L'objectiu era crear una visió compartida d'una Eivissa lliure
d'energies fóssils i sostenible mediambientalment, així com definir estratégies i accions
prioritá.ries per executar-les d'aquí al
sts ta11ers, en qué hi varen
han servit per a 1a redacció de1 Full de
ser presents associacions, empreses
Ruta per a la Transició Energética de

f i11a

-t
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3. PLA ESTRATÉG;IC 2O;2L-2O24
E¡

2O2O, e1 Fons Piüús, amb l'acompanyament

de la cooperativa de consultoria

estratégica Tfurdem Social, ha reaTitzat un important procés de reflexió per ta1 d'elaborar

Pla Estraté glc 2027-2024. La necessitat de saber si s'estaven donant les respostes
adequades des de1 Fons a-1s reptes actuals de 1a cooperació en el marc de i'Agenda 2030,
ha estat e1 motor per a la reaJització del primer p1a estratégic amtr qué comptará el Fons
e1

Pitiú s.
La primera passa va ser fer un diagnóstic de 1a situació en qué es trobava

e1

Fons. A partir

d'aquí, i amb les potencialitats i debiütats detectades, s'establiren i es validaren els
objectius i reptes estratégics que guiaral la feina del Fons en e1s propers anys i que
quedaren flxats de la següent manera:

> Ri - Millora¡ 1a governanqa interna i externa.
o 1.1 Consensuar els criteris d'entrada de les entitat sócies.
o 1.2 Millorar la implicació, 1a participació i el sentiment de pertinenga de les
entitats

o
o
o

talt

1.3 Fomenta¡ i reivindicar el debat po1ític.
1.4 Deñnir e1s objectius que es volen aconseguir a partir d'alia¡ces.
1.5 Actualitzar e1s espais de coordinació i representació de segon nivell on el Fons

hi és present

>

a 1'Assemblea com a la Junta per part de les sócies.

o

vol ser-hi.

R2 - Esdevenir referent a Eivissa i Formentera en cooperació

a1

desenvolupament

i

educació per a la tra¡rsformació socia.l.

o

2.1 Consensuar la missió, visió i valors.

o
o

2.2 MllTorat

1a

imatge i posicionament de l'organització.

2.3 Generar sinérgies i interca¡üar coneixement amb a-ltres agents del territori per

tal de compartir experiéncies i generar base social.

>

R3 - Consensuar l'estratégia a desenvolupar a nivell de projectes de cooperació

a1

desenvoiupament.

o
o

3.1 Decidir quin model de cooperació ha de tenir

e1

Fons Pitiús.

3.2 Millora¡ la qualitat dels projectes que es presenten a

1a

convocatória de

cooperaclo.

o

3.3 Sumar esforqos amb altres agents per

tzar f impacte

rojectes de

cooperaclo

...

,/

::' í
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3.4 Millorar la implicació per part de

1es

Administracions Pribliques en el procés de

selecció de projectes.

o

3.5 Conéixer i visibilitzar llmpacte social i económic dels projectes.

>

R4 - Consensuar 1'estratégia a desenvolupar a nivell d'educació per a

1a

transformació social.

o

4.1 Donar suport i acompanyar als municipis i escoles en la implementació deis
ODS.

o

4.2 Enfortir i ampliar la Xarxa de Centres Educatius Solida¡is per maximitzar
f

impacte.

o

4.3 Establir mecanismes per d'educació per a Ia transformació social.

>
o
o

R5 - Garantir la sostenibilitat económica
5. 1

Assolir que

1es

i maxirnitzar f impacte de1 Fons.

Administracions Públiques acompleixin atnb el

5.2 Formalitzar convenis a mig-11arg termini amb

1es

O,7o/o.

Administracions Ribliques,

per ta1 de fidelitza¡-les i garantir una certa estabilitat pressupostária.

Finalment, a partir de tres comissions de treba-Il, s'identifrca¡en les accions necessár1es
per a assolir aquests reptes i otrjectius, que es comengara-n a posar en marxa a partir de
2021.

Tot aquest procés, en qué hi han participat les institucions i les enlitats associades a-l
Fons, va quedar validat el dia 27 de desembre amb 1'aprovació per part de 1'Assemblea del
document definitiu del Pla Estraté gSc 2027-2024, que permetrá incrementar l'eficácia i la
qualitat de 1a feina que es realitza, tant en cooperació com en educació per a 1a
transformació social i que contribuirá a situar e1 Fons Pitiús com a referent de la
cooperació a Eiüssa i Formentera.

4. SUPORT A PROJECTES
s.§ §§§$§§ü§§§ §§ c§§§§§§*§s
En 2O2O, s'h.an aprovat un total de 10 projectes de cooperació (5 d'ONG dEivissa i

i

5 de cooperació directa) per un import total de 604.134€. La convocatória
-1a fins I'agost
estava inicialment prevista per al mes d'abril, peró es va decidir en
Formentera

l].r:n¡r'ia
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per poder tenir més capacitat d'adaptació a la situació generada per

1a

crisi sanitá,ria. A

continuació, es descriuen les característiques técniques dels projectes finangats.
SI'DAMÉRICA
r,EE§

PROTECCIÓ DELSi DRTTS HUMANS DE LES FAMÍLIES I ENFORTIMENT DE LA
CAPACITAT DE DONES I INFANTS PER A AFRONTAR LFS CONSEQÜÉNCIF,S DE LA

cRrsl GENERADA PER LA COVID-l9 f4O4l2}t
ZONA: Ancón i Puente Piedra - Lima
ONG: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
PERSONES BENEF]C]ARIES DIRECTES: 450
SECTOR: Formació

/

Prevenció sa:ritária

APORTACIO FONS: 59.572€

ASSIGNACIÓ: Aj. de Sant Antoni de Portmany, Aj. de Sant Joa¡r de Labritja, Aj. de Sant
Josep de sa Talaia i Aj. de Santa Eulária des Riu
L'emergéncia sanitária per 1a crisi de la covid- 19 está provocant forts impactes específrcs
sobre les famí1ies, dones, infants i població en genera-i que visibilitzen les desigualtats
socia.1s, económiques i de génere existents, tant dins com fora de les llars. Es considera
per tant ei gran potencial de la famí1ia com a generadora de canvis i com a corresponsable

de les accions de protecció dels drets, per 1a qual cosa aquest projecte, que es
desenvolupará a Ancón i Puente Piedra, conté una proposta integral que buscará enfortir
1es capacitats i promoure e1s drets básics: millora de 1a sa-1ut de la família, disponibilitat
de recursos per a l'aprenentatge escolar i alternatiu d'infants i enfortiment de
l'organítzacíó de les dones.
CENTR§AT{ÉRICA
Lt

üUA}§MA1.á

ENFORTIMENT AGROECOLÓGIC PER
CAMPEROLS PER

PERSPECTWA

A LA MILLORA DE SISTEMES

PRODUCTIUS

LA SEGURETAT ALIMINTÁRIA I ECONOMIA FAMILIAR AMB

DE GÉNERT,

DEE'ENSA DELS BÉNS NATURALS

I

INCIDÉNCIA

POLÍTICA EN EL DESENVOLUPAMENT DE 20 COMUNITATS DEL TERRITORI XINKA

(4ot/20)
ZONA: Jalapa, Jutiapa

i Santa

Rosa

ONG: I\4ans Unides
CONTRAPART: FUNDEBASE
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 2OO

L.
il¡ú\ir.¿
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SECTOR: Sobirania alimentária

/

Defensa del territori

APORTACIO FONS: 75.000€
ASSIGNACIO: Consell d'Eivissa

Aquesta proposta es dirigeix a 20 comunitats i 2O0 famílies de 4 municipis, que viuen
principalment de 1'agricultura familia¡ de subsisténcia, amb l'objectiu de millorar les
condicions de vida, enfortint els sistemes de producció agroecológica i comercialització,
fomentant ia cura i defensa dels bens naturals amb 1a participació d'autoritats ancestrals,
homes, dones i joves de les comunitats, per a 1'exigéncia i compliment dels seus drets amb

ilat de génere.
Aquesta fase és continuitat de1 procés iniciat en 2017 i stra identificat tenint en compte el
context actual, afectat per la situació de crisi sanitária generada per 1a COVID-l9. En
aquest sentit, l¡usca enfortir e1s teiít social de la regió Xinka, apostar per 1a sobiralia
a-limentária de 1es comunitats indígenes i 1a recomposició de1 teixit productiu, que s'han
vist afectades per la pandémia. Es contribueix, per tant, aI dret a l'alimentació i a la
defensa dels recursos natura-1s (boscos i aigua).
equ

PROMOVENT ELS DRETS HUMANS INDIVIDUALS

LA PANDÉMIA DE LA

I

COL.LECTIUS PER A AFRONTAR

covrD-lg A L'ÁREA MAIA DilL (4o3/2o)

ZONA: Santa María de Nebaj, Quiché
ONG:'STEI
CONTRAPART: AEPREQ
PERSONES BENEFiCIARIES DIRECTES: 420
SECTOR: Formació ciutadana

/

Educació

/

Sobirania alimentária

APORTACIO FONS: 75.000€
ASSIGNACIO: Aj. d'Eivissa

projecte pretén donar resposta a 1a situació de r,'ulnerabilitat generada per la pandémia
quatre
a
comunitats rurals mitjalqarrt tres components:
- Implementar 80 horts familia¡s amb dones ixiles, a ies quals sels fa¡á entrega de llavors
i arbres adequats al clima i les necessitats alimentá¡ies amb 1a intenció de diversificar la
producció agrícola i contribuir a millora¡ 1a salut nutricional de 1a famí1ia. Aquí s'inclou 1a
instal'1ació de dipósits per a recollir 1'aigua de pluj a així com el sistema de reg gota a gota
amb 1a intenció de miilorar i ampliar la quantitat d'aigr-ra potatrie de 1es comunitats.
- Es dissenyaran 8O módu1s temátics per a retransmetre per televisió i rádio a 80 dones,
E1

120 joves

i 60 autoritats comunitáries i

membres dels Comités Comunita¡is de

Desenvolupament amLr lbbjectiu d'enfortir l'apoderament comunitari. Així mateix, es
dotará a aquestes persones amb recursos per a prevenir 1a pandémia: ge1, sabó, clor,
Inascafeta.
- A través de ia plataforma de formació solidária s'enfortiran els coneixements técnics,
pedagógics i tecnológics dels docents per a millorar l'ensenyament a 1es escoles públiques
de les comunitats rurals.
§¡§ARAG¡JA
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DISPONIBILITA? A AIGUA NETA PER A LEs PERsoNTs
SITUACIONS DE VIILNERABILITAT A PALA
ürNA (3eel20)
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ZONA: Palacagü trra, Madriz
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIAzuES DIRECTES: 169
SECTOR: Aigua
APORTACIÓ FONS: 26.OOO€

ASSIGNACIO: Consell de Formentera

El govern municipal de Palacagüina va elaborar un pla estratégic per a la gestió de l'aigua
i el sarrejament per a1 periode 2OO9-2O22 que busca assegurar el dret humá a 1'aigua
potable en quantitat i qualitat sulicient, així com a un preu assequible. Per aquesta raó,
des de 2014, s?ra so1'licitat al Fons incidir en aquest sector a Palacagüina.
La problemática de 1'aigua es veu aguditzada per un creixement accelerat de 1a població i
un aprofitament desordenat i irracional dels recursos naturals en un área molt seca.
El projecte sbrienta a millorar aquest accés a l'aigua potable per a una comunitat
marginal urbana del municipi de Pa-lacagüina mitjanqant la construcció d'un Mini
Aqüeducte per Bombeig Eléctric (MABE) amb aprofitament de les capacitats existents a 1a
loca-litat.

A més, també es vo1 incidir en la formació per a la millora de 1a capacitat de gestió dels
Comités dAigua Potable (CAP) en els aspectes administratius, finalcers, técnics i de
sostenibilitat.
MILLORA DE LA DISFONIBILITAT DE SERVEIS D'AIGUA POTABLE

A SAN LUCAS

\4o2/20)
ZONA: Sarr Lucas, Madriz
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 84 famÍlies
SECTOR: Aigua
APORTACIO FONS: 49.000€
ASSIGNACIÓ: Aj. d'Eivissa i Aj. de Sant Josep de sa Talaia

municipi de San Lucas, hi ha un problema de falta d'accés i disponibilitat d'aigua en
quantitat i qualitat suficients que es veu agtdítzat per un creixement accelerat de 1a
població i un aprofitament desordenat i irracional dels recursos naturals en un área molt
seca. Aquesta problemática está estretament vinculada a-1s alts índex de pobresa i a
causat un deteriorament progressiu del medi ambient, a.fectant a la disponibilitat de1
recurs hidric.
E1 projecte pretén contribuir a 1a millora en la disponibilitat d'aigra segura per a 84
famílies de dos comunitats amb la construcció de dos Sistemes dábastiment d Aigua
(SAC) mitj anqant perforació mecalitzada d'un pou amb bombeig malual (bomba de

A1

mecate).

Així mateix, es faran quatre esdeveniments formatius per a millorar 1a capacitat de gestió
dels CAP en els aspectes administratius, técnics, finalcers i de sostenibilitat.

RESILIÉNCIA

I

RTCUPERACIó HUMANA EN UN CONTEXT DE CRISI DAVANT LA

PANDÉMIA I EL CANVI CLIMATIC (4OO/2O)
ZONA: Ometepe

l,ieürixí¿ 2020 -- I$
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CONTRAPART: Tecuilcan
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: I.O5O
SECTOR: Aigua

i sanejamenl

/

Desenvolupament económic

APORTACIÓ FONS: 75.OOO€
ASSIGNACIÓ: Govern de 1es I11es Ba-1ears

L'accés a aigua potable a 1es comunitats d'Ometepe és un greu problema per a moltes
famílies. A Altagracia el 13% dels habitatges no compta amb servei d'aigua potable i a
Moyogalpa a aquest percentatge és del 16% a l'área rural.
Així mateix, a partir de1 diagnóstic stran detectat algunes problemátiques: e1 507o de les
comunitats proposades pel projecte diversifiquen molt poc e1s cultius, que no passen de
dos; e1 43%o pateix plagues i mala-1ties reiterades en e1s cultius; e1 30% prepara les seves
parcel les mitjanqant la crema; ur 24a/o declara tenir poca capacitat per invertir en
recu rsos.

Per tot aixó, aquest projecte és 1a continuitat del projecte de 2Ol9 i sbrienta, d'una
ba¡rda, a reactivar la gestió económica de 1es famílies mitjangarrt f impuls de práctiques i
inversions amb equitat de génere, com puguin ser el maneig dels seus sistemes
productius, amb práctiques agroecológiques, prevenció davant riscos per fenómens
naturals, el desenvolupament de l'emprenedoria i 1a participació en fires, esdeveniments i
altres. I d'altra banda, s'orienta també a enfortir la gestió de la salut a 1es comunitats
mitjalqant 1a provisió d'aigua, la construcció d'unitats de sanejament, 1a rnillora dels
hábits dhigiene i 1a formació horitzontal en medicina comunitária amb l'us de plaltes i
altres recursos locals.
§I,-§,ALY4Q0E

REDUCCIÓ DE LÁ VT,LNERABILITAT ALIMENTARIA

I

SANITARIA DE LEs FAMÍLIF,S

RURALS (41s/2Dl
ZONA: La Libertad, Httizúcat, Sa¡ta Tecla
CONTRAPART: ACUA
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 240 fAMíliCS
SECTOR: Sobirania alimentária

/

Salut preventiva

APORTACIO FONS: 75.000€
ASSIGNACIO: Govern de 1es il1es Ba-1ears i Aj. de Sant Josep de sa Talaia

El projecte es desenvolupara a 9 comunitats de1 municipis de Huizúcar, 10 comunitats
municipi de La Libertad i a 4 del de Sarta Tec1a. Es treballará amb 139 dones i 101
homes per a 1'enforliment de 1a producció agropecuá,ria enfocada a 1a sembra de grals
de1

básics, hortalisses i producció pecuária.
Es donará continuitat a1s processos desenvolupats de la metodologia Pagés a Pagés.
D'aquesta manera, es projecta estat¡1ir 120 horts familiars, 80 parcel.les de grans básics,
40 granges d'aus de corra-l i 3 centres d'abastiment comunitari, sota l'elfocament
d'agricultura sostenible, que permet processos productius amb les famí1ies, liderats
especialment per dones
Per al compliment dels resultats es fará forma
cció agroecológica,
a més de 1'elaboració de materia-l educatiu en
mateix es fará en
El
temáüques.
l'execució de 1a campanya educativa p
de génere i
sobre 1a
la covid- 19.
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que persegueix el projecte és aconseguir que les famílies produeixin e1s seus aliments
per autoconsum, que sbrganitzin grups productius i la coordinació amb els diferents
actors de1 municipi per a l'execució de 1es accions formatives per a les dones.
Des de1 punt de vista social, e1 projecte generará coneixements i capacitats per a la
prevenció de violéncia, que s?ra vist incrementada durant el confinament, 1es persones
coneixeran e1s mecalismes de denúncia i les Associacions de Dones canalitzaran e1s
E1

casos.

ENFORTIDA LA CAPACITAT ORGANITZATIVA D'ESPAIS TERRITORIALSi DEL FORO
DE L'AIGUA PER A L'EXIGIBILITAT DEL DR,ET HUMA I LA GESTIÓ PÚBLICA DE
L',AIiGUA (414120\

ZONA: 35 municipis de San Salvador iLaPaz
CONTRAPART: ECOS El Salvador
PERSONES BENEFIC]ARIES DIRECTES: 427
SECTOR: Dret humá a 1'aigua
APORTAC]Ó PONS: 29.445 €
ASSIGNACIÓ : Ajuntament dEivissa

No comptar amb un marc normatiu al voltant de 1a gestió de 1'aigua genera un increment
dels casos de comunitats que veuen violentat e1 seu dret a l'aigua, sanejament i medi
ambient sa, generant focus de conflictivitat per desviament de rius, salinització dáqüífers,
contaminació i destrucció de zones de recárrega, entre altres situacions. És aií com 1a
problemática es converteix en una disputa pels bens naturals, generant 1a necessitat d'un
major activisme per part de les organitzacions territorials en la seva defensa.
Davant aquesta creixent conflictivitat socioambiental, les estructures que stran constituit
en e1s darrers anys des de la plataforma del Poro de 1'Aigua (Meses territorials) juguen un
paper estratégic fonamenta-l en fer d'interrnediaris entre 1es comunitats que pateixen
violacions del seu dret a l'aigua, les organitzacions i les autoritats, i són elles les que
identifiquen, denuncien i acompanyen 1a comunitat assessorant en la defensa dels seus
bens naturals.
E1 present projecte treba-llará per enfortir la capacitat organitzafiva d'espais territorials del
Foro de 1'Aigua (5 Meses Territorials que a¡ticulen a unes 45 orgatítzacions locals i
nacionals i a 6 xarxes de juntes d'aigua que agrupen a 118 sistemes comunitaris d'aigua
en 1'exigéncia del dret humá a 1'aigua i Ia seva gestió pública i comunitá'ria. Tot aixó
davant e1s interessos privatitzadors, resisténcia i fa-1ta dlnterés polític per crear un marc
regulatori en favor de la gestió pública.

Asr¿
If{p¡]t
ACCfJS AL DRET A UN IIABITATGE DIGNE AMB SANFJAMENT PER

A 33 DONES I

LES SE1rES FAMÍLrES (41Ol2O\
ZONA: Anantapur - Andra Pradesh
ONG: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust
PERSONES BENEPICIARIES DIRECTES

\4. \:a,.:¿..
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per

l3

WdirSECTOR: Habitatge

/

Sanejament

APORTACIO FONS: 75.OOO€

ISSIGUACIÓ: Aj. d'Eivissa i Consell d'Eivissa

Aquest projecte vo1 construir 33 habitatges dignes amb salejament básic adequat a 1a
comunitat rura-l de Iranbanda. Actualment, aquestes famílies viuen en cabanes,
barraques o habitatges deteriorats, poc saludables i insegurs, sense cap accés a1
sanejament i que perpetuen la seva situació de lrrlnerabiütat i exclusió, especialment per
a les dones.
E1s hatritatges seran de titularitat de les dones per assegurar
seus fi1ls i filles, en cas que e1 matrimoni es rompi.

la seva protecció i la dels

Igualment, el projecte busca facilitar a 1a població rural en'situació de r,'ulnerabilitat 1es
condicions per a poder seguir les recomanacions de l OMS i eütar 1a propagacié del virus
mitj anqant 1a millora de les condicions dhabitabilitat, facilitant un confinament digne i
promovent totes 1es mesures d?rigiene que prevenen eI contagi de1 virus.
A tranda de la construcció deis habitatges, e1 projecte també contempla la reaTització de
tallers de constrrrcció, bones práctiques en higiene i sanejament i de sensibilització sobre
génere.

.-.
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CANALITZACIÓ P'.NTCUE POTABLE
PREIIENCIÓ DE LA COVID-L9

(4O9

AL POBLE DE

GAIRE-BAIRE. FORMACIÓ

I
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ZONA: Kaskikot - Gandaki
ONG: Via Oberta a Louruc
CONTRAPART: Lauruk Social Services Association
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 438 persones

SECTOR: Aigua
APORTACIO FONS: 65. I 17€
ASSIGNACIÓ: Aj. d'Eivissa i Aj. de Sarlt Antoni de Portmany
E1 projecte consisteix en la rehabiütació, millora i construcció de la canelífzació d'aigua
que existeix actua-1ment a-1 poble de Gaire-Baire. Per abastir-se d'aigua per a1 consum diari
eis habitants d'aquest poble tarden entre una i dos hores en arribar, moltes vegades en
terrenys en pendent.
A més, 1a problemática es veu agreujada per les deficiéncies que presenta l'actua1 sistema
de canaTització, que té constants ruptures amb una gral pérdua d'aigu.a a1 1larg del
recorregut. Aquest fet dificulta l'abastiment i empitjora la qualitat de 1'aigua que
consumeixen, suposant un risc per a la seva salut.
També sha de teni¡ en compte que 1a insta,l'lació és insuficient per abastir el creüement
de la població.
A1 poble, hi ha un Comité dAigua peró no disposa de recursos per a arreglar una
infraestructura que está molt malmesa.
Ai-xí mateix, el projecte també pretén incidir en la potrlació mitjalqant programes de
sensit¡ilització sobre el consum i gestió re sponsable de l'aigua, aií com d?rábits de salut i
higiene mitjangant campanyes, tallers a les escole s i seminaris per a dones, per
aconseguir bons hábits dhigiene i net eJa
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Com a conseqüéncia de la crisis económica i socia-1 derivada de la pandémia de COVID-19,

el Fons ha rebut una quantitat de projectes d'emergéncia significativament més gran que
altres alys. L'ampliació de la partida destinada a aquest fi, ha permés aprovar a1 1larg de
1'any un total de 7 projectes d'emergéncia per un import total de 174.a69€.

CENTRTAMÉRICA
SUPORT DE FOST-EMERGÉNCIA A 4 COMUNITATS DEL MUNICIPI DE SANTA MARIA

DE NEBATI AFECTA"DES PER LES TEMPESTES ETA I IOTA
PAÍS: Guatemala

ZONA: Quiche
ONG: STEI
CONTRAPART: AEPREQ
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 182 famílies (750 persones)
APORTACIO FONS: 25.O0O€
ASSIGNACIÓ: Aj. de Sant Josep de sa Talaia

Guatema-la es va veure greument afectada per 1es tempestes tropicals Eta

deixaren pluges torrencials que causaren pérdues

i Iota, que

de cases, cultius, ramats i

infraestructures (ponts, centre cívics,...).

municipi de Santa Maria de Nebaj ha estat un dels més aJectats amb 1.6O4 famílies
damnificades que sumen un total de 7.831 persones. L'STEI fa més de 15 anys que
treballa aI departament de Nebaj i el Fons Pitiús de Cooperació ha ñnanqat en els darrers
anys tres projectes a algunes de les comunitats damnificades: Xonca, Antinguo Xonca, E1
Paraíso i Xecax. Les famílies d'aquestes comunitats viuen en condicions de precarietat a
habitatges de fusta i terrat de 1ámina que s'hal vist afectats per 1es tempestes.
E1

Amb aquest projecte s'adquiriran diferents materials per a reconstruir 27 hatritatges i
rehabilita¡-ne 155 més, que han estat afectats per 1es tempestes (taulons de fusta, claus i
lá¡nines pel sostre).

RESPOSTA COMUNITÁRIA DAVANT

LA PANDÉMIA COVID.19 AL MUNICIPI

DE

TSiQUTPULAS

PAÍS: Nicaragua
ZONA: Matagalpa
ONG: Mans Unides
CONTRAPART: Asociación Angelo Giuseppe Roncalli-Juan XXIII
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 2

l.i,t-.11..:11¿'2,)'2,
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APORTACIO FONS: 25.O0O
ASSIGNACIO: Aj. d'Eivissa

caracteritza per una alta pobresa concentrada a 1es
comunitats rura-ls. Entre e1s principals problemes que afecten 1a població está.el limitat
accés a serveis d'aigua potable segura i la precarietat de1 sistema de salut pública.

Ei municípi d'Esquipulas es

El projecte pretén millorar l'accés a serveis d'aigua segura i de sa-lut amb émfasi en

1a

prevenció de ia pandémia de COVID-19, a través de 1es següents accions:

Ga¡a¡rtir 1'accés a aigu a segura a la població mitjalgant 1a instal lació de tancs
d'abastiment d'aigua i de neteja de mans per a utilitzar dura¡rt 1a consulta médica.
A les comunitats es garantirá 1a cloració de 1'aigua en coordinació amb e1 Ministeri
de Salut (MINSA) i les organitzacions comunitáries.
Capacitar les xarxes de sa.lut i comités d'aigua potable i sanejament (CAPS) per a
donar manteniment als sistemes d'aigua comunitaris i impulsar campanyes
educatives sobre 1es mesures preventives i de protecció davant 1a pandémia.
Dota¡ els centres de sa-lut amb equips médics i de neteja per a donar atenció en
condicions d?rigiene adequades i reduir rics de contagi.

MILLORA DE LA RTSILIÉNCIA SANITÁRIA ENFRONT DE LA CRISI SANITÁRIA

covlD-19
PAÍS: Nicaragua
ZONA: Madriz
CONTRAPART: UCOM
PERSONES BENEFICLARIES DIRECTES: 3 1. 136
APORTACIÓ FONS: 25.OOO€

ASSIGNACiO: Govern de les Illes Balears

Amb aquest projecte es pretén donar resposta a una població de 31.136 persones dels
municipis de San Lucas i Palacagüina davant l'emergéncia per la pandémia de ia COVID19. Aií, des de les municipalitats i les unitats loca-ls d'atenció a 1a salut s?ra identiñcat,
amb e1 suport de la UCOM, un ful1 de ruta per disminuir el nive11 d'impacte de la Covid- 19
mitjanqalt 1a prevenció a través d'aquests components:

Enfortir la capacitat de resposta rápida de les unitats locals de primer nive11
d'atenció a 1a salut pública a través de la dotació de recursos básics de
bioseguretat de1 personal sanitari que está en primera linia d'atenció.
Dota¡ d'una fumigadora de motor destinada a la desinfecció d'árees públiques
(mercats, estacions d'autobús, taxis, ... ).
Crear consciéncia comunitária de salut pública sobre 1a base de les recoma¡acions
de 1a OMS i 1a OPS en 1a prevenció de la COVID-19.
Donar resposta a 1a inseguretat alimentária derivada de1 confinament provocat per
la COVID-19. En aquest sentit, es vo1 prioritzar persones r,rrlnerables per salut
delicada, persones de 1a tercera edat o amb problemes de mobilitat, donant-los un
paquet d'aliments en ju1io1 i un altre en novemb , col11c1
b períodes críücs
es de1 corre
dlnsegure tat alimentária a 1e

t:
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supoRT HUMANITART pER A pervrÍr,rps HKPoSADF,S A LA INSEciURETAT
pER L'IMpAcrE DEL coNFINAMENT ENFRoNT A LA covlD-lg
^u¡up¡urAn¡e
PeÍs: BL Sal¡¡ador
ZONA: La Libertad
CONTRAPART: ACUA
PERSONES EBNBPTCTARTNS DIRECTES: 4OO fAMíliCS
APORTACIO FONS: 25.000€
ASSIG NACIO: Consell d'Eivissa

Les mesures de confinament domiciliari a E1 Salvador per a la prevenció dels contagis per
1a COVID-19 han limitat la capacitat adquisitiva de 1es famílies de 1es á¡ees rura-1s per la
paralítzació de l'actiütat económica, quedalt així desproveides d'ingressos per poder
comprar a-liments.

D'altra banda, el fet de no poder sortir de casa ha suposat un agreujament de l'estrés i
s'lra registrat un augment del 7Oo/o de la violéncia doméstica.
a1s municipis de Comasagua, Puerto La Libertad i
Httizicar, pretén fer front a diverses problemátiques:

El projecte, que es durá a terme

.
.
.

Assegurar láimentació i la higiene básica de 400 famÍ1ies a través de la distribució
de paquets a-limentaris compostos per pasta, sa,lsa de tomata, 1let, farina de dacsa,
arrós, mongeta negra i civada. Els paquets estan pensats per un mes de suport
alimenta¡i.
Compra de materia-l de prevenció contra la COVID-19 (mascaretes i gel).
Disminui¡ 1'estrés produit pe1 confinament i prevenir la violéncia de génere.

E1 suport del Fons se sol'licita per a 1a compra dels paquets alimentaris
repartiment entre 1es famílies, 1a compra de gel i de mascaretes.

i

e1 seu

EMERGÉNCIA PER LII T'AM A CAUSA DEL CORONAVIRUS
PAÍS: Hondures

ZONA: Santa Bá¡bara
UNG: UAfItAS
CONTRAPART: Centro Cultural Hibueras
PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 120 fAMíliCS
APORTACIÓ FONS: 24.869€
ASSIGNACIÓ: Aj. d'Eivissa

EI projecte sorgeix per les conseqüéncies provocades pe1 confinament obligat que la

població ha de fer per 1a paldémia de Coüd-19. Són famílies que, en condicions normals,
a una
al d'aillament e1s imped
viuen en pobresa extrema i 1a situació
alimentació básica
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El projecte vol arribar a 120 famí1ies, amb una mitja de 7 persones cadascuna, de 1es
comunitats de Santa Bá,rbara, Arada, San Maluel y Pacayal i proporcionar-1os un paquet
d'aliments per a 40 dies. E1 preu dels paquets és de 2O3,85€ per família i contenen
aliments essencials per a un corecte desenvolupament fisic i intel'lectual (11et, pasta,
ceba, sopa, patates, pollastre, mongeta, arrós, sucre, café, ous, oli, civada, farina, sal i
dacsa).

SUDAMÉRICA

MITIGACIó DE L'IMPACTE DE LA COVID-l9 A LES COMI'NITATS

RURALS¡ DEL

DISTRICTE DE PUEBLO NUEVO
PAÍS: Perú

ZONA: Pueblo Nuevo
O

NG: Ayne Espana Trinitarias

CONTRAPART: Atne Perú Trinitarias
PERSONES BENEFiCIARIES DIRECTES:

1

1.629

APORTACIÓ FONS: 25.OOO€

ASSIGNACIO:.Aj. de Sant Antoni de Portmany i Aj. de Santa Eutá,ria des Riu
La crisi sa¡itária derivada del coronavirus ha fet encara més evident la manca de centres
sanitaris a-1 districte de Pueblo Nuevo, així com del material necessari per atendre a tots
e1s seus hat¡itants. La manca de medicaments i equips obliga a les persones ma.1a1tes a
red\tzat desplaqaments 1largs per poder arribar a hospitals per tenir 1'atenció sa¡it¿i¡ia.
La situació económica de 1a majoria de les famílies és molt complicada i s'agreuja degut a
que són 1es própies families les que han de pagar aquests desplagaments i, moltes
vegades, 1'adquisició dels medicaments o oigen.

Aquest projecte pretén millorar la resposta sanitária i comunitá¡ia davant f increment de
contagis per Covid- 19 a les comunitats rurals de1 districte de Pueblo Nuevo. Per arriba¡ a
fer-ho, es plantegen dos vies de treball:

lmplementar els centres d'atenció primária amb medicaments i 4 concentradors
d'oxigen per poder interwenir inillor i més rápid en cas de contagis.
Rea,lització de tallers de formació i activitats de sensibilització per millorar 1a
prevenció de la Covid-19 entra tota la població.

Ás¡e
ENFORTIDA LA CAPACITAT DE RESPOSTA CONTRA LA PANDÉMIA COVID.l9 I
SITÜACIÓ DE
GARANTIDA LA SDGUR"ETAT ALIMENTARIA DE LA POBLACIó
VT'LNERABILITAT
PAÍs: Índia
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ZONA: Ana¡tapur

/

Andhra Pradesh

ONG: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: Rural Development Trust

/

Women Development Trust

PERSONES BENEFICIAzuES DIRECTES: persones usuáries dels hospitals
APORTACIO FONS: 25.000€
ASSTCNACIO: Aj. de Sant Josep de sa Talaia

Aquest projecte pretén afavorir la prevenció i atenció de la coviD-19, així com pal liar e1s
efáctes que les mesures excepcionals preses pe1 Govern indi estan tenint entre 1a població
més r,'ulnerable de l'área rural i que es troben en 1'área d'intervenció de 1a RDT (Andra
Pradesh, Anantapur). La proposta es presenta conjuntament amb e1 Govern per tal de
complementar els esforgos i crear sinérgies que afavoreixin una millor actuació. Per
aconseguir-ho es plaritegen tres línies d'actuació:

Sensibilitza¡ la població sobre qué és la COVID-19 i 1a importáncia de seguir les
recomanacions salitáries per eütar 1a seva propagació.
Garaltir la seguretat alimentária duralt el confrnament i trloqueig de comunitats
en situació d'especial vulnerabilitat (població migrant, persones amb salaris diaris i
persones que viuen en "slums").
Equipament dtrospitals de RDT i del Govern per a proporcionar seweis salitaris
necessaris a les víctimes infectades pel virus en condicions de máxima seguretat,
aixi com equipament de centres de quarantena governamentals per assegurar que
les persones que han estal en contacte amb pacients positius no puguin
transmetre 1a mala-ltia.
L'aportació del Fons va dirigida a 1a compra de material per a1s hospita-ls, com 11en9o1s
d'un so1 ús, sabó 1íquid i roba verda per al personal sanitari i kits de protecció individual
(mascaretes, bates impermeables i protectors facials).

&*1* WW 3W& &W*gW§ §' Z,e§ **W§WQWb?ZeZe§ WW, t"& 8*\t§* - A§
A partir de l'abril de 2O2O, per fer front a la crisi derivada de la COVID-I9,Ia
Junta Executiva del Fons ha aprovat \a realització de canvis en activitats de
projectes aprovats a la convocatória de 2019. L'objectiu ha estat substituir
4.&
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aquelles activitats que, o bé varen quedar paralitzades degut al confinament i les
mesures de distanciament social (formacions, ta11ers,...), o bé no es consideraven

prioritáries en la situació actual. Aquestes modificacions s'han orientat a la
compra de material de prevenció sanitária per a la població general i per al
personal deis centres de salut, així com a 1a de paquets de productes alimentaris i
d'higiene. En total shan autoritzat canvis en 7 dels 13 projectes aprovats en 2019.
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5.

SEGUIMENT DE PROJECTES

trl Fons ha fet e1 seguiment de I'avang de tots els

projectes que finanqa per mitjá de

diverses vies:

- Revisió dels informes que 1es entitats amb projectes aprovats han presentat al Fons,
ta1 com estableixen les bases de convocatória. Aquests informes inclouen informació
técnica, económica i fotográfica, a més de les factures i de tota aquella documentació
necessária per tenir un conei:<ement puntua-l de la situació de1 projecte.

- De marera continuada al

11arg

que presenten els projectes

i

de l'any, es manté comunicació directa amb les ONG

amb 1es contraparts que treballen sobre el terreny. Aquesta

comunicació s'ha fet de forma telefónica, per videotelefonada o per mitjá de trobades
presencials.
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El dia 3 de desembre va tenir lloc la presentació de l'avaluació impulsada conjuntament
pel Fons Pitiús de Cooperació, pe1 Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i pel Fons
Menorquí de Cooperació sobre e1s impactes i resultats de la cooperació municipalista que
s'ha portat a terme en el període

-2OI7 a sis municipis del departament de Madriz
(Nicaragua), a través de la UCOM. A la presentació, feta telemáticament, hi assistiren els

alcaldes

i

alcaldesses deis

2OO7

6 municipis de Nicaragua i representants institucionals i

técnics dels tres fons de les I1les Balears.

Aquesta avaluació ha estat realitzada per la unitat d'avaluació dei Fons Catalá de
Cooperació i per 2 consultores externes i és fruit de l'alianga que mantenim en e1 marc de
1a Confederació de Fons, on compartim una mateixa visió de 1a cooperació i la necessitat

d'analitzar amb profunditat el nostre treba-ll i enfo¡tir 1a práctica de la cooperació
municipalista. Els otrjectius fonamentals d'aquesta ava,luació harr estat:
- AnaJifzat e1s resultats i impacte de 1es accions més significatives executades.
- Extreure aprenentatges que permetin enforür la práctica de la cooperació municipalista
en un marc d'acció sostinguda.
- Extreure lliqons que aportin aprenentatges per a valorar 1'estratégia de continuitat a
futur dels 3 fons a1 Departament de Madriz.
- Disposar d'un instrument que permeti ret¡e comptes a la ciutadania dels municipis
nicaragüencs i a 1a dels municipis de les

I11es

Balears.
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- Afavorir el procés d'aprenentatge de 1es entitats locals, per tal que els resultats puguin
ser utilitzats pels propis municipis en el disseny de 1es seues estratégies de cooperació i
solidaritat.
L'avaluació conclou que els projectes finalqats per les tres entitats han servit per millorar
de marrera significativa les condicions de vida de 75.524 persones. La cooperació dels tres

Fons ha permés l'accés

a aigua potable. a un habitatge digne iun increment

dels

ingressos familiars, alhora que també ha contribuit a prevenir 1'abandonament escolar

ia

millorar els aprenentatges dlnfants i joves.

b1"

cooperació que reforga el paper de 1es
les associacions que treba-11en per enfortir la governanga local i

t."" fons de les Il1es apostam per una

administracions locals i/o

el teixit organifzat comunitari.
Des d'aquesta mirada, fa més de 10 anys que el Fons Pitiús treballa conjuntament amb

resta de fons de les llles

a1

1a

departament de Madriz amb lbbjectiu de contribuir a millorar

mateix temps que dota les alcaldies
municipals de les eines necessáries per abordar de manera conscient i justa e1 seu propi

les condicions de vida dels seus habitants

a.1

desenvolupament.

En el tra¡scurs d'aquesta década, els tres fons de cooperació ha¡ destinat l.223.aIO,O4€

per a 1a reaTítzacií de 26 projectes municipa-listes a Las Sabalas, Telpaaeca, Totogalpa,
Yalagüina, Palacagüina i Sal Lucas, tots situats a-1 nord de Nicaragua,.una de les zones
de1

país més castigades per la pobresa i

e1

calvi climátic.

6. EDUCACIÓ PER A LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL
A través d'aquesta área, es pretén generar consciéncies crítiques i fomentar que cada
persona es faci responsable i actui per a 1a t¡alsformació de 1es estructures económiques.
socials, culturals, etc. que generen lukreracions dels Drets Humans i degradació de1 medi
ambient.

En 2O2O, s'han complit 5 anys des de l'aprovació de 1'Agenda 2030, que va tenir lloc

e1

25

de setemtrre de 2015, quan lAssemblea de Nacions Unides va adoptar un conjunt
d'objectius globals

Objectius de Desenvolupament Sostenible
uitat
la pau1
eradicar 1a pobresa, protegir e1 plaleta i ass
(e1s

-

OD S encamlnats a

om. Aquesta

[,
?.lt1rri)iá )O2lj,

21

,M
W

fo!.s (ütt
de

ao

s
¡a¿a;

agenda de desenvolupament sostenible, lAgenda 2O30, está formada per 17 objectius que
es desglossen en 169 metes que

E1s ODS busquen

shauran d'assolir en els propers 10 anys.

la implicació de

governs locals, d'entitats de

la societat civil i

de

qualsevol persona, i aporten una visió molt g1obal

i interdepenent dels reptes que afronta
1a Humanitat. Tothom, a qualsevol 11oc, hi pot tenir un paper protagonista i pot tretrallar
en 1a 1ínia que estableixen e1s ODS.

Des de1 Fons Pitiús, consideram que l'Agenda 2030

i

e1s ODS

són una ferramenta útil per

apoderar-nos, per sentir que formam part d'un moviment a nivell global que ens ha de
permetre incidir des de 1'rimbit loca,l en la transformació de tot alló que és contrari als
Drets Humaris

i

al respecte

de1

medi ambient. Per aquest motiu, des de 2018, estam fent

i
sócies, en els centres educatius i en altres entitats d'Eivissa i

passes per donar a conéixer i difondre aquests objectius entre 1es nostres organitzacions

institucions

loca-1s

Formentera.

En 2O2O, dins el marc d'aquesta campanya, s'harr rea-litzat les següents activitats:
Curs per al oersonal técnic de les biblioteques de les Pitiüses.
Les biblioteques són una porta oberta per al coneixement
fonamenta,l en la difusió i en

e1

e1

paper

camí per assolir els 17 Objectius que inclou l'Agenda 2O3O

de Nacions Unides. Per aquest moLiu,
conéixer entre

i, per tant, tenen un

i

seguint amb la 1ínia iniciada en 2079 de donar a

personal técnic de les biblioteques l'Agenda 2030

organitzat el curs Com introduir I'Agenda 2O3O

i

i

els ODS, el Fons va

els ODS a les biblioteques, que va tenir

lloc e1s dies 16 i 17 d'octubre. Alicia Sel1és, coordinadora del Grup de Treball "Bibliotecas
y Agenda 2030" de1 Consejo de Cooperación BiL¡liotecaria (Ministeri de Cultura i Esport) i
Laura Muñoz, técnica de la Fundació MUSOL varen ser 1es formadores en aquest curs a
distárcia. Posa¡rt 1'accent en la importáncia de les alia:rces, destacaren l'important paper
que poden desenvolupar 1es biblioteques en 1a conseiució dels ODS i mostraren exemples
d'accions que es poden emprendre des de les bibliotequqs per avanear en aquesta línia.

Difusió dels ODS a través de les xarxes socials.
Les xa¡xes socia.ls on hi té preséncia el Fons s'hal aprofitat com a recurs per a donar a
conéixer 1'Agenda 2030 i els ODS a1 11arg de tot l'any. En cada notícia que s'ha publicat
relacionada amb la tasca de1 Fons s'ha fet referéncia a I'ODS en qué s'emmarca 1'activitat
de la qual s'está informanl.
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6.2.1 XARXA DE CENTRF^S EDUCATIUS SOLIDARIS
El Fons treballa de manera continuada amb professorat i alumnat dels centres que estan
dins 1a Xa¡xa de Centres Educatius Solidaris i que, per tant, s'han compromés a introduir
ciutadania globa-l en la seua tasca docent.
L'objectiu fonamental de la Xarxa és contribuir a 1a construcció d'una ciutadania critica
amb 1a realitat que l'envolta i amt¡ iniciativa i capacitat per incidir en totes aquelles

l'educació transformadora i per a

1a

temátiques que afecten els seus drets fonamentals i els de les altres persones.
Membres i organització de la Xarxa.
Actualment, la Xarxa está integrada per 1 1 centres educatius de les Pitiüses:
- Municipi d'Eivissa: CEIP Sa Joveria.

- Municipi de Santa Eulá,ria des Riu: CEIP Santa Gertrudis, CEIP Puig d'en Valls i

CEIP

S'Olivera.

- Municipi de Sant Antoni de Portmany: CEIP Sant Antoni de Portmany i CC. Santíssima
Trinitat.
- Municipi de Sant Josep de sa Talaia: CEIP Sant Jordi i EI Es Vedranell.
- Municipi de Sant Joan de Labritja: CEIP Torres de Balália i CEIP Labritja.
- Formentera: CEIP El Pilar.

Cada curs, el Fons acompanya la Xarxa en el seu procés d'introducció de I'educació
lransformadora i per a Ia ciutadania global en la tasca diária de l'escola. trn 202O.
aquesta tasca s'ha hagut d'adaptar per les restriccions derivades de la situació sanitária
per 1a COVID-,l9 i moltes de les activitats harl passat a fer-se a distáncia i altres, que es
feien anualment, s'han hagut de suspendre tempora-1ment.

Inici curs.
Per poder orgatitzar 1es activitats, s'han mantingut reunions a f inici del curs 2O2O-2O27

amb el professorat de cada centre. Així, a l'octubre de 2O2O, es va fer una trobada amb
quatre claustres, amtr una comissió, amt¡ un equip directiu i amb sis persones desig::rades
per les escoles com interlocutores amb el Fons.
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Agermanament.
E1 Fons promou un programa d'agermanament de les escoles de la Xarxa amb escoles del
municipi de San Lucas i Palacagüina (Madriz, Nicaragua), on el Fons treballa en fámbrt
d'educació. Aquests són

e1s

agermanaments que s'han establert:

- CEIP Salt Antoni de Portmany - Escuela rura-l de primaria José Julián Rodrígr,rez.
- CC. Santíssima Trinitat - Instituto Ribüco Cristo Rey.

- CEIP S'Olivera - Escuela rural de primaria Eladio Garmendia i Escuela rural de primaria
Salvador Yllchez.

- CEIP Puig d'en Valls - Escuela rura-1 de primaria Rafaela Herrera.
- CEIP Santa Gertrudis - Escuela rural de primaria José Saltos Zelaya.
- CEIP Torres de Baláfia - Escuela nrral de primaria Cacique Diriangen.
- CEIP Labritja - Escuela rura1 de primaria Enmaluel Mongalo y Rubio.

- CtrIP Sa Joveria - Centro Escolar Licenciado Edmundo Díaz Ríos.
- CEIP Sant Jordi - Escuela rural de primaria Ramón Alfaro.
- CEIP EL Pila¡ - Centro Escolar Nicarao.

En e1 context d'aquest agermanament, el Fons finalqa, amb e1 suport de 1es escoles
d'Eivissa i Formentera agermalades, un projecte que té tres vessants: miilora
d'infraestructures a,ls centres educatius, dotació de material pedagógic i formació de1
professorat. Les persones protagonistes de1 projecte són 1'alumnat
escoles del municipi de San Lucas

i Palacagüina agermanades amb

i el professorat
1es

de les

dáquí.

Formació de Drofessorat.
Igualtat de qénere

o A l'octubre

de 2O79, el Fons va orgatitzar ei curs -La coeducació com a eína de
transformació des de les escoles. A partir d'aquesta formació, es va preparar una
sessió de resum per als claustres de les escoles de 1a Xarxa per poder fer arribar e1

seu contingut a tot el seu professorat. E1 12 de marq, es va poder fer aquesta
formació amb e1 claustre del CEIP Salt Airtoni de Portmany, peró e1 confinament i
1a

difici1 situació en qué es trobaren 1es escoles va impedir que es pogues continua-r

realitza¡rr.

D'altra banda, es va organitzar un nou curs per a professorat amb 1a mateixa
questa actiütat
a les escoles, eines d
temática sota el títol: Coedu
a

lil:l
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de formació va tenir

11oc e1s

dies

9,

i

1O, 16

17 de novembre a través de la

plalaforrna Zoorn.

i

Anna Carreras, especialistes en
dona, génere i ciutada¡ia i membres de 1a cooperativa CoeducAccíó, enLitat que
treballa per a 1a incorporació d'una perspectiva de génere i feminista a l'educació.
Aquestes mateixes ponents varen ser les encarregades de 1a formació del curs que
oferírem des de1 Fons Pitiús a 1'octubre de 2019. La positiva valoració que varen
rebre per part del professorat que va assistir al curs, ens va impulsar a comptar
novament amb les professionals d'aquesta cooperativa. Els objectius de la formació
Les l'ormadores. de1 curs varen ser Aida Rivas

varen ser

:

- Formar i

sensibilitzar a les professiona-ls dels centres educatius vers les
desigualtats de génere presents a l'ámbít educatiu i la necessitat d'educar amb
perspecüva de génere.

- Oferir els coneixements teórics

necessaris per situar e1 moment actual,

1a

perspectiva de génere i les desigualtats en l'ámbit educatiu.

- Facilitar la identificació de les qüestions de génere que estan implicades en

1es

própies identitats personals així com en els conflictes intra i interpersonals.

- Oferir metodologies per a l'analisi i lbbservació sistematitzada de la realitat, per
ta-1

de poder dona¡ continuitat al procés crític de revisió consta¡rt de les práctiques

educatives.

- Dotar d'eines i recursos per a implementar

1a

coeducació, posant en valor la cura,

el desenvolupament emocional com a eina c1au.

En el curs, s'hi varen inscriure 35 docents d'infantil, primá,ria i secundá¡ia de 14 centres
d Eivissa.

Sobiralia alimentária i izualtat de génere

üa 22 d'octubre férem una formació per al
claust¡e sobre e1 concepte de sobirania alimentá¡ia i la seua relació amb la igualtat de

A petició de1 CEIP Sant Antoni de Portmany, el

g¿nere. A partfu de la xerrada, tots els grups del centre treballen en e1 curs 2O2O-2O21 al

voitalt d'aquesta temática, amb 1'acompanyament
Pro ectes d'invest

de1

Fons Pitiús.

cto.

Les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris i les escoles agermanades de
Nicaragua reaJitzen cada any un projecte d'investigació sobre algun tema dels que
s'inclouen en 1'educació per a la tra¡rsformació

74a1114r1r]

242,j

que es tria

s Pitiüses

i
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un altre a Nicaragua. Aquests projectes s'intercanvien entre les escoles agermanades cap
ei mes de juny.
les escoles agermanades de Nicaragua havien escollit com a
temática dels projectes 1a igualtat de génere. Les feines s'iniciaren, peró malauradament
no es vafen poder concloure, perqué e1 confinament a partir del mes de marq va impedir
que molts centres, tant de les Pitiüses com de Nicaragua, ho poguessin acatrar
correctament. Per tant, f intercanü entre 1es escoles no va ser possible. Tot i així, es va

En el curs

2O79-2O2O,

crear una ca-rpeta compartida arnb totes les escoles de
e1s

1a

Xarxa on s'hi varen incloure tots

treballs que es varen poder acabar.

18 de maig, per videoconferéncia, va tenir lloc la trobada anua-1 de 1es escoles de 1a
Xarxa i s'hi va decidir continuar amb la mateixa temática de la igualtat de génere en e1
curs 2O2O-2O21 per tal de poder completar i ampliar tot alló que havia quedat pendent.

El

Aii,

des de1 mes de setembre de 2O2O, totes 1es escoles de Ia Xa¡xa esta¡ treballant, amb

el suport de1 Fons, en projectes d'investigació sobre la igualtat de génere. Alguns

centres, tenen incorporada aquesta actiütat com a projecte de tota l'escola, d'infaltil fins
a 6é i d'altres l'estan realitzant en el cursos superiors de primárria o en tallers específics
per a reaTitzar aquesta feina.

Xerrades per a I'alumnat.

un total de 29 sessions formatives per a 1'alumnat de les escoles de la
Xarxa, un nombre significativament inferior al de cursos anteriors, degut a les mesures de
confinament i de prevenció contra la COVID-19.
Les sessíons que s'han pogut rea.litzar es distribueixen de la següent maiera:

E¡

2O2O, s'harr fet

- lgualtat de génere: 7 sessions
- Consum conscient: 4 sessions
- Pau i no-violéncia: 8 sessions
- Migracions: 4 sessions
- Drers del lnfants: 6 sessions

6.2.2 EXPOSTCTONS

que s'ofereixen com a recurs didáctic a-ls centres
'a
dament, en
educatius per a tretrallar l'educació per la transformació social. M
E1 Fons disposa de diverses exposicions

Iu

i'l.

'1

-L.
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2O2O,Ia situació salitária va impedir continuar amb aquesta activitat més enllá del mes
de marq.

- Giramán

infaltil

i

5 anys) amb la intenció
que 1es nenes i nens que 1a visitin pugu in apropar-se de forma 1údica a la realitat d'altres
indrets del món. Ateses les característiques del públic a que va adregada, la visita es fa

Aquesta mostra está pensada per a infants d'educació

(4

sempre amb l'acompa¡yament d'una técnica del Fons Pitiús, que va guiant els infants al

Ilarg

de1 recorregu t.

En el mes de gener, va esta-r instal.lada a

1a

Sala d'Exposicions "Ajuntament Vell" de Sant

Fra¡cesc de Formentera, on la visitaren 11 grups d'infantil de 1es cinc escoles de f il1a. trn
febrer, a 1a seu del Fons Pitiús, la pogueren visitar 24 grups de 7 escoles.

En el cas de les escoles de

1a

Xarxa, Giramón va acompanyada per un moble viatger arnb

material complementari per treballar a les aules el contingut de 1'exposició després
d'haver realílzat la visita. Abans de la suspensió de les classes, aquest material va passar
pel CEIP El Pila¡, pel CC. Sa¡tíssima Trinitat i, finalment, pe1 CEIP Sant Antoni de
Portmany.
- La

donaalmón

Aquesta mostra té com otrjectiu que i'alumnat conegui

i reflexioni

sobre la situació dels

dona a diferents indrets del món. L'exposició presenta tres dones diferents i
cadascuna d'e11es explica la seva história personal. En gener, va estar a disposició de
professorat i alumnat del CEIP Latritja.

dreis de

1a

- Seriosament, 25 arguments per d la pau en cómic
Destinada a1s darrers cursos de primá,ria o a secundária, aquesta mostra conté 25 idees
per construir una Cultura de Pau, a través de 25 1ámines, il.lustrades per 25 humoristes
gráfics. En el mes de gener, va estar instal'lada a 1'IES Sant Agustí i en el mes de febrer a
1'IES Baláfra.

6.2.3 TALLERS A CENTRTS DE SECUNDARIA I BATXILLERAT
A1 1larg de 2O2O, s'ha¡ realitzat 14 sessions a 2 centres de secundá'ria: 1'IES Isidor
Macabich i I'IES Salt Agustí.
'rrat
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Un total de 4 sessions han tractat sobre la igualtát de génere, arnb l'objectiu d'identificar
e1s estereotips i la forma com contribueixen a la desigualtat i la discriminació. La cultura
de pau i com s'hi pot contribuir des de 1a nostra acció quotidiala ha estat el motiu de
reflexió de 9 sessions i, finalment,

1a

importáncia de la cooperació ha estat

1a

temática

d'una altra sessió.

6.2.4 ALTRES ACTTVITATS EDUCATIVES
Ta.1le¡s per als infa¡ts del Centre Betania de Cáritas.
A1

llarg de 1'any, hem realitzat diverses activitats d'educació per a la transformació social

amb els inlants i joves del Centre BetÉmia de Cáritas.

28 de juliol dos grups de joves d'aquest centre s'aproparen a 1a seu de1 Fons per
participar en el talier de formació'lCap a un món igualitari", en qué varen poder debatre
E1

sobre la situació de 1a dona a 1'actualitat, tractant entre altres aspectes, els estereotips, la

violéncia de génere, ei§ prejudicis i ia desigualtat.

Centre Betania per realitzar dos
activitats amb infa¡rts d'entre 10 i 12 anys sobre com pot afectar el nostre consum al medi
ambient, a la salut i a1s drets humans i també sobre quines opcions tenim per esdevenir

D'altra banda, en e1 mes de novembre, alá¡em

a-1

consumidors/es més conscients i responsatrles.

§ "q§.§'§§§§ §§§§§§§"&§§
Amb motiu de1 Dia de les Dones per 1a Pau i el Desarmament, 1'Ajuntament d'Eivissa va
organitzar a través de la seua plataforma www.districte0T80o.es un cicle de tres
conferéncies. En aquest marc, e1 dia 22 de matg, la coordinadora de1 Fons va fer 1a
xerrada Dones construint Pau. Cooperació entre El Saluodor i les Pitiüses, en qué va parlar
sobre 1a lluita contínua de 1es dones d'E1 Salvador per aconseguir un projecte d'aigua
potable domiciliá,¡ia ala zona, on 1a falta d'aquest dret básic genera importants problemes
$.

a 1a comunitat.

7. BIBLIOTECA
La biblioteca de1 Fons Pitiús (que és d'accés 11iure i ofereix servei de préstec, de consulta

i

d'orientació bibliográfrca) inclou 11ibres, revistes i material audiovisual sollre drets
humans, cooperació, medi ambient, consum responsable, economia solidá,¡ia, conflictes,
ria-l didáctic
igualtat de génere, una secció de literatura infantiL i j enil i una
pament i en
VO
au, ambie
sobre intercultura-litat i educació per a
, per aI
'

1,{.

d{'

ll
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la biblioteca ha continuat en funcionament, exceptuant en e1
període de confinament domiciliari entre marg i maig. S'hal tealilzat un total de 143

va1ors. A1 1larg de 2O2O,

préstecs a través de 1es diferents vies en qué la biblioteca s'ha apropat aI púb1ic: préstec
de sala, biblioteques viatgeres i préstec a 1es escoles.
'x.2. w§wz":z*'tw{Awz&ry{§wwe
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Infonna't a Fons ens pefmet apropaf e1 contingut de 1a bibiioteca dei Fons Pitiús a1s
usua¡is i usuáries de les biblioteques pitiüses, a través d'una selecció itinerant de llibres i
audiovisuals que es renova anualment. Informo't a Fons ofereix noves perspectives per
entendre el món globalitzat en qué vivim i ferramentes per fer-nos protagonistes de la
seua urgent transformació.

En 2O2O, degut a les mesures de prevenció contra la COVID- 19, el calendari previst per a
1a biblioteca üatgera s'ha vist alterat. Tot i aii, s'ha fet e1 possible perqué totes les

hal ma¡ifestat el seu interés en tenir Informa't a Fons, hagrn pogut
disposar d'ella. Aií, a,l tlarg de l'any, ha passat per ia Biblioteca Pút¡lica Insular d'Eivissa,

biblioteques que
1a

Biblioteca Mariá Villalgórr-ez de

Bou,

1a

.2

(Formentera), la Biblioteca de Cala de

Biblioteca de ses Figueretes, la Biblioteca Municipal de Sant Joan de Labritja, la

Biblioteca de Salta Gertrudis i
7

Salt Francesc

1a

WZW§,§*XWC p* WZA,§&&W"&

Biblioteca Municipal de Sa-nt Antoni de Portmany.

§"t-§&zffi
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Llegim et món esta destinada als infants de 1es escoles de la Xarxa de Centres Educatius

Solidaris. Té lbbjectiu de fomentar, a través de

1a

lectura, la pau, la igualtat de génere i

e1

respecte pels drets humans, per les altres cultures i pel medi ambient.

En el curs 2O79-2O2O, va passar per les escoles 1a seua 9a edició, formada per un recu11
de 4O llibres destinats a infants d'educació infa¡ti1 i primá,ria. E1s contes que formaven
aquesta selecció permetien treballar la igualtat de génere, l'educació en va-1ors i per als
Drets dels Infants, el coneixement d'altres cultures, l'educació ambiental i la cultura de
pau. Malauradament, 1a suspensió de les ciasses presencials a-l mes de marg i les mesures

de prevenció aplicades a partir de setembre de 2O2O, no han permés continua¡ amb
aquesta activitat. Abans d'aixó, en e1s primers mesos de 1'any, va poder estar encara a tres
centres: CEIP Sa Joveria, CC. Santíssima Trinitat i CEIP Sant Antoni de Portmany.

D'altra banda, d'octubre a desembre, hem portat una selecció
biblioteca de1 Fons Pitiús a 1'EI Es Vedra¡ell, Aquestes lectures

de

ha¡

o

contes de
als infarts

1a

i

a

\,
1.,4i:::r\
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l'equip educatiu de i'escoleta nous recursos per apropar-se a

1a

pau

i

a-l

coneixement

i

respecte d'altres cultures.

?.§ §§§¡*§§§§ §§
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Per acompanyar la felna sobre igualtat de génere que s'estava fent a les escoles, fins

e1

moment del confinament, portárem a 3 centres de Ia Xarxa un recull de ilibres i materia-1
didáctic per a treballar la Coeducació. Estava previst continuar dura¡t tot e1 curs aquesta

activitat, peró es va haver de suspendre en
D'a,1tra

balda, garantint

e1

mes de marq.

1es mesures de prevenció sanitá,ria

i,

com

a suport per a 1a

realització de les activitats d'educació transformadora que es reaiitzen durant
escoles de la Xarxa, el Fons ha assessorat

e1

curs a les

i prestat materiatr didáctic de 1a seva biblioteca

a les escoles que ho han so1'licitat.

?.s e§§\r§§§ §§§§ §L §§§§§L§. §)'§§§f§§§§
Facilitar l'accés

i el coneixement del contingut

de la nostra biblioteca és 1a ñnalitat d'un

i e1 Consell d'Eivissa estan treba-1la¡t des de fa un temps.
Aquest conveni permetrá introdui¡ al CABIB (CatáLleg Bibliográtrrc de 1es i1les Balears) e1
conveni amb qué el F'ons Pitiús

fons documental i audiovisual de Ia nostra biblioteca.

Durarrt el 2O2O, s'harr realitzat diverses gestions en aquest sentit i el dia 4 de novembre,
ens reunírem amb ia Consellera de Cultura del Consell d'Eivissa, Sara Ramon, per
continuar avanqant en aquest procés.

8. COMUNICACIO
El Fons, com organisme finangat amb sous públics, difon les activitats que fa i mostra la
destinació del seu pressupost de la manera més transparent possible. A més, també
intenta difondre aquells missatges que poden ajudar a crear un clima favorable cap a la
cooperació i cap a

1a

defensa dels Drets Humans, de

1a

pau i del medi ambient.

s'hal basat en e1 seu Pla de Comunicació
2Ola-2O2O, una gu.ia que pauta e1s principals processos comunicatius que s'han de
matertafitzat per incrementar la visibilitat de la nostra tasca i, en conseqüéncia, la
participació al si de 1'entitat, a1 mateix temps que es contribueix a reforQar 1a imatge
Les accions de comunicació realitzades pe1 Fons

positiva de la cooperació internacional des

it.li)

..

1'árnbit

30

ffirt*
a.r pÁcrx¿ wpr
La página web (www.fonspitius.org) serveix com a presentació de la feina que realitza el
Fons i de ferramenta informativa per a entitats sócies, centres educatius i per a 1a resta
de persones que hi puguin estaf interessades. A1 llarg de tot 1'aly, se n'ha actualitzat el

contingut per adaptar-lo a 1a realitat

del. Fons

en cada moment i per donar a conéixer les

activitats que es desenvoluPen.

&.x K.ew.xw§ §**§&tu*
El Fons és present a tres xafxes socials que s',l:an actualitzat gairebé diáriament, tant
amb notícies própies com amb enllaqos a altres informacions relacionades amb la feina
del Fons

i

amb els seus objectius. A1 l1arg de 1',any, han augmentat les persones que ens

segueixen en totes 1es xa¡xes.

Facebook (facebook.com/fonspitius): a frnal d'any comptam amb 1.599 persones que
e1s agrada la nostra página i L.712 qlue 1a segueixen.

Ttlitter

(twitter.com/fonspitius) : 288

Instagram (fonspitiusdecooperacio) : 565
També compta amb un ca¡ra1 de Youtube, que té a final d'any 9 subscripcions.

&"& wwwv"xc%gz*w*
s,ha editat la Memóia 2019 ert format resumit. La memória s?ra difós entre els socis,
escoles, insütucions, partits polítics, associacions i mitjans de comunicació. A la web, es
pot consultar la versió pdf d'aquesta memória i també les memóries técniques i
económiques completes aprovades per l'Assemblea de1 Fons.

&.& WZT.§&bX* WW C*WWWXQPTC§&
l'aIly, s?ran enviat 5 comunicats, que hall generat l'aparició de múltiples

A1 11arg de

notícies

i entreüstes

ocasions a

1a

radiofónics

i

en els mitjans loca-ls. En concret,

premsa que té edició en paper

1a

e1

Fons ha tengut preséncia en 8

i digital, 3 a 1a premsa digital, 5 a1s mitjans

la teleüsió.
t',
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9. F'ORMACIé
En

e1

mes de ju1iol, amb la voluntat de millorar les habilitats en I'área de comunicació del

personal técnic del Fons Pitiús, del Fons Mallorquí i de1 Fons Menorquí, els tres fons
orga:ritzárem i realttzátern conjuntament un curs sobre disseny i edició, guiat per Jorge
castaleda, consultor independent especialitzat en e1 Tercer Sector. Aquest curs, de 8
hores de durada, ens ha permés conéixer noves tendéncies comunicatives a les xa¡xes i
també ferramentes per presentar de forma més atractiva els nostres continguts.
D'altra ba¡da, en e1 mes de novembre, la gerent del Fons va reaTitzar el curs Fam 0,
Antropologies del desenuolupament i agenda 203O, organitzat per

1a

Universitat de 1es Il1es

Balears, amb una durada de 12 hores.
Eivissa, 3 de marq de 2O2l

Carmen Boned Verdera

María

Presidenta

Secretá¡ia

iuenialrj.r

de1

Ca¡men Castaño Planells
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Ne s Serra Cardona

Tresorera
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