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1. ORGANS DE GOVERN

E1 funcionament de1 Fons Pitiús de Cooperació es regeix per 1es decisions que es prenen

en e1s seus órgans de govern: lAssemblea d'entitats sócies i 1a Junta Executiva. Dn 2027,

1es mesures de protecció per 1a COVID- 19, han obligat a fer 1es reunions a través de

videoconferéncia.

D'altra banda, la Junta Executiva, que té entre a-ltres funcions la d'executar els acords

presos en assemblea i la d'aprovar e1s projectes de cooperació, s'ha reunit en 9 ocasions al

11arg 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.

Informe iuúdic
Dins les accions marcades pe1 p1a estratégic, a inici d'any es va so1'licitar un informe

jurídic per a valora¡ la pertinenga de que ies ONG formin part dels órgans de decisió del

Fons. Avel'lí Blasco, catedrátic de Dret Administratiu de la UIB, va elaborar aquest

informe on es recomana, per tal d'ajustar el funcionament dei Fons a 1a Llei de

Subvencions, una modificació profunda de 1a composició d'aquests órgans, que passa per

l'eliminació de la preséncia de les ONGD dins el Fons. Aixó implica una necessá¡ia

modificació dels estalus de l'associació. per tal que només en puguin ser sócies i. en

conseqüéncia, ocupar e1s órgals de decisió de1 Fons, 1es institucions públiques locals i e1

Govern de les l11es Balears. L'informe també fa 1a proposta de creació d'un órgan consultiu

integrat per les ONG per a no perdre 1a participació dáquestes entitats.

Revisió d'estatuts

A partir d'aquest informe jurídic, els órgals de govern i la geréncia de1 Fons han estat

treba-llant en la redacció d'uns nous estatuts que introdueixin les modificacions

necessáries i que deñneixin 1a composició i e1 funcionament de la nova estructura de

3

1'associació.

órla 2O2l F Coo

L'Assemblea, que está formada per totes 1es entitats socies del Fons, es va reunir el dia 23

de marg, i va aprovar tant la memória técnica com l'económica de 1'any 2O2O, ajÁ cor;l el

pressupost de 2021, per un total de 945.150€. També va aprovar e1 p1a de treball de

2021, amb 1a incorporació de 1es accions establertes en e1 p1a estratégic 2O2l-2O24.
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Definició de 1a missió visió i valors

Seguint e1 p1a estratégic, en 2O2l s'ha portat a terme un procés participatiu amb les

institucions, entitats sócies i equip técníc del Fons per elaborar una definició conjunta de

1a missió, de 1a visió i dels valors de l'associació. Amb l'acompanyament de la facilitadora

Itziar Arratibel, aquest procés es va iniciar amb una jornada de treball el 22 de febrer i es

va complementar amb un procés de recollida de 1es diferents aportacions del socis del

Fons a través d'enquestes, per acabar generarrt una redacció final consensuada.

Canvis en 1a Junta Executiva

En 2027, ha canviat en dos ocasions 1a representació de 1'Ajuntament de Sa¡rt Josep de sa

Talaia dins 1a Junta de1 Fons Pitiús, després de la sortida de la sra. Ana Ribas. En els

primers mesos de l'any, la sra. Noemí Boned va ocupar aquesta representació i, amb 1a

seua sortida de I'Ajuntament, va passar a tenir-1a 1a sra. Guadalupe Nauda.

2.1 PROJECTES DE COOPERACIÓ

En 2021, shan aprovat un total d'1 1 projectes de cooperació (5 d'ONG dEivissa i
Formentera i 6 de cooperació directa) per un import total 689.930€. A continuació, es

descriuen les ca¡acterístiques técniques dels projectes finanQats.

SUDAMERICA
PERU

FAMÍLIES DELS DISTRICTES D'ANCÓN I PUENTE PIEDRA S'ORGANITZEN PER

AFIRMAR LA VIDA I L'ESPERAN§A DAVANT LA CRISI SANITARIA 1449 /21)
ZONA: Ancón i Puente Piedra - Lima

ONG: A¡,ne Espana Trinitarias

CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 520

SECTOR: Formació i educació

APORTACIO FONS: 73.252€

d'Eivissa, Aj.de Sant Joan de Labritja, Aj. de Santa Eulária des Riu

o

ASSIGNACIÓ: CO

ória 2021 Fons

2. SUPORT A PROJECTES
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La pandémia de la Covid-19 ha tingut repercussions negatives per a centenars de famílies
del país. Els més afectats per 1a crisi sanitária, social i económica esta¡ sent e1s infants i
les seves families, intensificant-se 1es escletxes de desigualtat i r,'ulnerabilitat a les
comunitats on sbbserven tendéncies creixents de pobresa i pobresa extrema i un
debilitament de 1a cohesió social amb ma-nifestacions de descontent popular.

Aquest context exigeix establir una dinármica dlntervenció compartida amb les
institucions i actors a-1iats de les comunitats per aprofitar les oportunitats en un procés de
recerca de f interés comú. Així un dels resultats que pretén obtenir aquest projecte és

l'enfortiment dels espais d'articulació i treba-1l en xarxa dlnstitucions i organitzacions
socials, com la Mesa de concertació per la lluita contra 1a pobresa. Es volen identificar i
coordinar amb les xarxes socials governamentals per l'atenció i intervenció de 1es famílies
així com realitzar accions concertades en favor de la sa]ut i l'educació.

Un segon resultat vo1 millora¡ les oportunitats productives de les families incrementant
els seus ingressos a través del desenvolupament d'activitats económiques inclusives i
l'accés a una educació emprenedora que enforteii les capacitats de les dones per
enfrontar llmpacte de la crisi sanitária.

Finalment, e1 tercer resultat pretén contribuir al desenvolupament integral dlnfalts i
adolescents mitjanqant diverses accions: seguiment dels infa¡rts per a la prevenció i
vigilá,ncia de la seva salut i nutrició; el desenvolupament d'un progralna formatiu dirigit a
mares orientat a 1a promoció i protecció de 1a salut dels infants; execució d'un programa
de formació per a l'estimulació primerenca a l'escola per 1a pau Ayneduca i el centre de
dia Aynewasi.

CENTREAMERICA

MITIGACIó DE L'IMPACTE DEL COVID-19

CoATEPEQUE (443/2tl

ZONA: Queza-ltenango, Coatepeque

ONG: Creu Roja

CONTRAPART: Cruz Roja Guatemala

PERSONES BENEFICRRIES DIRECTES: 5.OOO

SECTOR: Ajut humanita¡i

APORTACIÓ FONS: 60.OOO€

ASSIGNACIO: Aj. de Sant Josep de sa Talaia

A FAMÍLIES VULNERABLES DE

EI projecte s'emmarca en Ia resposta global a la crisi sanitá¡ia causada per 1a Covid-19,
atenent les necessitats humanitáries i sanitáries immediates de la població més

vulnerable afectada per la pandémia. La durada de la intervenció será de sis mesos i es

preveu beneficiar a 5.OOO persones de les comu¡ritats més l'ulnerables de lbccident de1

país, una de les zones més a-fectades per la pandémia i on 1es me s de contenció han

5l4emdria 20
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tingut repercussions més negatives sobre 1a salut i la situació socioeconómica de les

famí1ies.

Per aconseguir lbbjectiu previst shal planificat dos 1ínies principals d'intervenció:
reforqar e1 sistema de salut a nive11 loca-l per a 1a prevenció, detecció i referéncia de casos

de Covid-19; promoure mesures de mitigació de f impacte socioeconómic de ia pandémia i
de les própies mesures de contenció a comunitats més vulnerables.

Dins del primer component, slnclouen accions per a dotar d'equipament de protecció al
personal sanitari dels centres de sa1ut, formació per a 1'us correcte i mesures segures per
a eliminar-los, posar en comú els procediments de prevenció i control d'infeccions, donar
suport als centres de salut per a complir amb la normativa i garantir la desinfecció de 1es

instal'1acions. Així mateix, es donará suport al sistema loca-l de vigiláncia, detecció i
referéncia de casos per ampliar la cobertura del sistema de salut.

Per aconseguir el segon resultat, s?ran previst les següents accions: reaTítzat una análisi
de les necessitats humanitáries i identificar 1es famílies prioritzades; distribuir paquets
d'aliments i d?rigiene a 1es famílies; orgarlitzar actiütats de promoció de la sa-lut a les

comunitats.

AVAN§ANT CAP A LA DEFENSA DELS DRETS INDÍVIDUALS I COL.LECTIUS A 4
COMUNITATS MAIES IXILES RURALS (447 /21)
ZONA: Santa María de Nebaj, Quiché

ONG: STEI

CONTRAPART: AEPREQ

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 3OO

SECTOR: Educació / Sobiralia alimentária

APORTACIO FONS: 75.000€

ASSIGNACIÓ: Aj. d'Eivissa

Aquesta proposta es planteja com a continuitat de diferents intervencions que I'STEI ha
desenvolupat en els ú1tims tres anys al departament del Quiché. Aquesta vegada, shan
seleccionat 4 comunitats rurals que víuen en condicions de pobresa i extrema pobresa,
situació que sha agreujat encara més amb 1a pandémia de 1a Covid- 19 i el pas dels
huracans Eta i lota.

El projecte té quatre components:

Procés d'alfabetització corresponent a la fase inicial amb 1OO dones maies de
quatre comunitats. Les dones protagonistes d'aquesta acció mai harr tingut
1'oportunitat d'assistir a 1'esco1a.

Horts familiars orgánics ecológics i diversificats per aquestes 1OO dones i les seves

famílies. L'assessoria i acompanyamen c es donará en totes les fases:

6N'1emória 2021 - Fons Piti
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preparació del só1, sembra, maneig, collita i consum d?rortalisses. Es fará entrega
de llavors i planters sobre 1a base de les necessitats alimentáries, a més d'algunes
eines per llaurar.
Procés de formació ciutadana per a 1OO dones i 12O joves amb el propósit d'enfortir
e1 seu lideratge, organització i empoderament sociopolític a nive1l de les seves

comunitats. Aquesta fase partirá de i'a¡rárlisi i reflexió sobre el context actual per a
entendre 1a realitat en qué es viu i, a partir d'aquí, involucral-se a les reunions i en

cáLrrecs directius a nive11 de 1es seves comunitats. Tot aixó es desenvolupará en 11

tallers presencia-ls, a més de 8 programes televisius al mes (4 en viu i 4 repeticions)
amb lbbjectiu d'enfortir les temátiques desenvolupades als ta-11ers presencia-ls.

Formació per a 8O docents de f irrea rural de forma semipresencial a través de la
plataforma moodle. Lbbjectiu és l'enfortiment de capacitats técniques i

pedagógiques per a la millora dels processos d'ensenyament i aprenentatge dels

infants. Per fer-ho, es plantegen dos cursos, un per semestre, amb tres tallers
gravats sobre temátiques transversals al projecte.

o NICARAGUA

MILLORA DE LA DISPONIBILITAT D'AIGUA

PALACAGürNA (441121)

ZONA: Palacagüina, Madriz

CONTRAPART: UCOM

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 56

SECTOR: Aigua

APORTACIÓ FONS: 26.OOO€

ASSIGNACIÓ: Conseli de Formentera.

SALUBRE AL MUNICIPI DE

L'accés i disponibilitat d'aigua a1 municipi de Palacagüina és crític per situar-se dins el

"corredor sec" del departament de Madriz. Així, es donen diverses problemátiques com a
conseqüéncia de 1a lrrlnerabilitat ambiental: efectes nocius de les aigües residuals sobre

les bosses d'aigua, insufrcient accessibilitat, contaminació de l'aigua de les fonts,
degradació dels sóls, desforestació i una combinació de malalties relacionades amb totes
aquestes problemátiques.

En el monitoreig fet per la Unitat Municipal dAigua i Sanejament durant e1 periode d'abri1
a agost de 2O2O, es va veure que, de 17 fonts d'abastiment d'aigua per a consum humá
analitzades, el 52,94%o col'lapsaren o presentaren caudals reduits al seu nivell mínim com
a conseqüéncia directa del canvi climátic.

Per tot aixó, 1a derna¡rda de ia població en e1 sector de l'aigua i el sanejament és constant i
Ia municipalitat ho té com una prioritat entre les seves inversions.

stic realitzat a la comunitat de Santa Rita mostra que les dos principals fonts
es a distáncies promig de 80Om de l?rabitatge més proper i a 1.200 del més

72t )1
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a11unyat. A l'estiu, aquesta comunitat té un abastiment molt inferior al que recomana
I'OMS de promig, que són 100 litres per persona i dia. A més, 1água no és potable i ltran
de clo¡a¡ o bullir. Igualment, es donen casos d'infeccions per diarrea aguda, parasitosi,
psoriasi, principalment en menors de 12 anys i en persones majors.

El projecte planteja construir un petit aqüeducte per bombeig e1éctric (MABE). La font
hídrica está identificada així com l'estimació del seu cabdal. No obstant, aquesta
informació es vo1 corroborar. A1 voltant de la font es construirá una caseta de control, que
connectará a través de 928m amb el ta¡rc d'emmagatzematge de 15m3 que també es

construirá. Aquest sistema d'abastiment d'aigua comunitari (SAC) está equipat aml¡ ul
clorador artesanal ubicat al tanc. Després, es construirá Ia xarxa de distribució que tindrá
una longitud de 2.7O3n per a abastir el 100% dels habitatges de la comunitat (16
habitatges i 3 espais púb1ics). Es vol assegurar 1a sostenibilitat económica del SAC amb 1a

instal'lació de petits mesuradors a cadascuna de les conneions.

MILLORA DE LA DISPONIBILITAT DE SERVEIS D'AIGUA POTABLE AL MUNICIPI DE

sAN LUCAS (442/2tl

ZONA: San Lucas, Madriz

CONTRAPART: UCOM

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 429

SECTOR: Aigua

APORTACIO FONS: 49.OOO€

ASSIGNACIÓ: Aj. d'Eivissa

El Plan de Inuersión Municipal Multianual de1 municipi de Sa¡r Lucas centra els esforgos i
recursos de la institució municipal en aconseguir resultats mesurables i dlmpacte en
urgéncies rea.ls de 1a població. En aquest sentit, contempla e1 sector de l'aigua i el
sanejament com una de 1es principals 1ínies d'inversió.

La comunitat de El Chagüite está díns el sector mixt urbá i rural. L'abastiment dágua
que té 1a seva població és de 9 litres per dia i persona, molt allunyat dels 6O litres de
consum básic que estipula I'OMS. La població s'abasteix d\rna font superficial compartida
per quatre comunitats que, actualment, presenta disminució crítica deI seu cabdal i, a
l'estiu, es redueix drásticament provocant séries limitacions a l'accés i disponibilitat
d'aigua a les 4 comunitats. Dins de I'ámbit de la sa1ut, Ia població pateix de diverses
malalties associades al consum d'aigua no potabie o de mala qualitat: infeccions
diarreiques agudes, parasitosi o afectacions de 1a pel1 com la psoriasi. La població més
l'ulnerable són els menors de l2 alys i Ies persones majors.

MitjanQant e1 projecte, es pretén independitzar les 132 famílies en un procés gradual de
tres anys, assegurant una disminució en la sobreexplotació de la font i introduint una
milloria en la cobertura de les restants famílies de les tres comunitats veines. Aii, dins
les activitats a portar a terme es construirá un petit aqüeducte per bombeig eléctric, així
com un ta¡c d'emmagatzema tge amb capacitat per a 1O.OOO litres, on slnstal iará un

8Memona 202I F
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sistema artesanal per clorar l'aigua que será administrat pel Comité d'Aigua Potable
(CAP). Es una inversió que respon a ltnfocament de cobertura de l'aigua com a domini
públic i dret humá de cadascun a disposar d'aigua suficient, saludable, acceptable,
fisicament accessible i assequible per al seu ús personal i doméstic. Aií mateix, es vo1

reforqar ia incidéncia mitjangant la formació de 1a població en qüestions com organització,
salut, gestió comunitária i sostenibilitat financera i ambiental de1 sistema d'abastiment
d'aigua comunitari (SAC) amb eI propósit d'assegurar la sostenibilitat dels resultats
obtinguts.

REINSERCIó SOCIAL I ECONóMICA DE FAMÍLIES, DONES I JOVES EN ESTAT DE

VULNERABILITAT A CAUSA DE DESASTRES NATURALS I PANDÉMIA MITJANQANT

LA SUMA DE SABERS I RECURSOS AMB LES MUNICIPALITATS (445/2I)

ZONA: Ometepe

CONTRAPART: Tecuilcan

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 7OO

SECTOR: Aigua i sanejament / Desenvolupament económic

APORTACIO FONS: 74.779€

ASSIGNACIO: Govern de les Il1es Balears

Les famílies de l'illa d'Ometepe s'han vist afectades molt negativament en e1s dos últims
anys per la recessió económica causada per la crisi sociopolítica i per la pandémia de 1a

COVID- 19. AixÍ mateix, a fina1s de 1'arry 2020, els huracans Eta i Iota provocaren
inundacions i pérdua a nivell de bens materials i material vegeta.l als sistemes
productius. Els cultius de dacsa, mongeta i piátan es varen veure clarament reduits,
afecta¡t no només a 1a baixada en el nombre d'ingressos per 1a seva comercialització, sinó
també a I'alimentació de les famílies per ser productes que estan a la seva base.

El projecte pretén donar suport a 1a gestió dels governs municipals de 1'111a d'Ometepe
(Moyogalpa i Altagracia) en 1a recuperació de l'accés a l'aigua i sanejament, aií com dels
mitjans de vida que serveixen per a sostenir 1es famílies. D'aquesta marlera, el projecte
preveu que 1es dones i e1s joves adquireixin capacitats en ltxecució de nous models
productius, potenciant Ia resiliéncia de les famílies enfront al canvi climátic. Alguns
d'aquests nous models són 1a producció d'aus utilitzant incubadores artesalals i
práctiques que siguin sostenibles o 1a creació de vivers comunitaris per a la producció de
fruites.

També es vol enfortir 1es capacitats de Ia població per a donar respostes davant situacions
de crisi i desastres naturals. Així, es pretén equipar les brigades municipals i reafitzalr
amtr e11es jornades i campanyes de seguretat per a 1a gestió de situacions dtmergéncia. A
Ia vegada, també es vol treballar amb 1es escoles, enfortint 1es brigades de joves i
propiciant activitats que els estimuli a 1a protecció de1 medi ambient.

9\,lemó ¡ lll,l
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ENFORTIMENT DE CAPACITATS PRODUCTIVES I EMPRENEDORES DE

coopERATwEs AcRopEcuÁn¡ps r oRGANITzAcroNs DE BASE DE DoNEs

cAMpERoLEs AFEcrltDEs pER LA pe¡cpÉMIA DE covlD-lg (45612r]r

ZONA: La Libertad, municipis de Comasagua, Talnique i Zaragoza

CONTRAPART: ACUA

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 6 cooperatives formades per 401 persones

SECTOR: Sobirania alimentária

APORTACIÓ FONS: 75.OOO€

ASSIGNACIÓ: Govern de les l1les Ba-lea¡s i Aj. de Sant Josep de sa Talaia

Els esdeveniments climátics adversos dels darrers alys, la caiguda del preu del ca-fé des

de 2009, 1a ma,laltia de la roya que afecta els cereals i f increment del cost dels
complements agrícoles ha debilitat la capacitat propositiva, productiva i competitiva de

1es cooperatives agropecuáries amb les que es treballará a aquest projecte. Les debilitats
del sector agríco1a de1 país s'han vist evidenciades amb la crisi provocada per la parrdémia
Covid-19. Stra agreujat la situació dtnseguretat alimentária i, a aüó, se sumen les

tempestes tropicals que, segons les estimacions, han destruit el 50% de1 cuitius.

D'altra banda, 1es associacions de dones es caracteritzen per no tenir terra. No obstarrt, la
seva capacitat emprenedora les ha portat a organitzar-se i formar alianga amb les

cooperatives per a utilitzar 1es seves terres per a la producció d'hortalisses. D'aquesta
marlera, aquesta iniciativa vol contribuir a reforqar 1es cooperatives agropecuáries i 1es

organitzacions de base de dones camperoles en les seves capacitats productives i
emprenedores. En concret, ei projecte pretén diversificar 1a producció agricola, millorar les

técniques per a fer front aI canvi climátic, incrementar la producció d'horta-lisses i café i
capacitar per a processar fruites i productes hortíco1es. En relació amb 1es dones, el
projecte busca que puguin accedir a la terra per a produir e1s productes, així com a fires
locals.

Les activitats que es posaran en marxa serarr 1es següents:
- Desenvolupar una escola de formació popular en diversificació agropecuária i resiliéncia
climática.
- Realitza¡ tallers de capacitació a dones camperoles en processament de fruites i
verdures.
- Fer tallers de formació en gestió empresarial i comercialització.
- Establir 4 parcel les de producció hortíco1a a les cooperatives.

ió i renovació de 2,1 hectá¡ees cafetars arnb tres cooperatives.- Reacti

Nlemón¿t 202 l0

Tot e1 projecte es desenvolupará en alialqa amb les alca-ldies, eI Ministeri de Recursos
NaturaLs i de lAmbient (MARENA), Ministeri dTducació (MINED) i la Empresa Nacional de

Agua i Alcantarillado (ENACAL).

o EL SALVADOR
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- Implementació de 10 parcel'les dhortalisses amb grups associatius de dones.
- Elaboració d'un estudi de mercat i pla de negocis i posada en marxa d'una planta
processadora de fruites i verdures.
- Establiment dáiances comercials i xa¡xes de comercialització d'economia socia-l i
solidária.
- Orgatitzar fires i mercats solidaris.

PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÉNERE I EMPODERAMENT DE LES DONES A

MUNICIPIS RURALS DE EL SALVAT'OR (450/21)

ZONA: Chalatenango, municipis de Las Vueltas i San José 1as Flores

CONTRAPART: Fundación l.egado

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 1.253 dones

SECTOR: Promoció de Ia protecció dels drets humans de 1es dones

APORTACIO FONS: 74.990€

ASSIGNACIÓ: Consell d'Eiüssa i Aj. de Salta Eulária des Riu

Les dones dels municipis protagonistes enfronten diferents tipus de violéncia. A barda de
la violéncia fisica, que és l'única reconeguda per 1a població, també pateixen violéncia
psicológica, emocional, patrimonial i económica. Encara que la seva situació varia de

comunitat a comunitat, la majoria manifesta enfrontar-se a problemátiques com 1a falta
de feina, baixos nivells d'educació, embarassos no desitjats i falta de seguretat entre
d'a1tres, que 1es fan més mlnerables a ser víctimes de violéncia. Qual una dona és

víctima de 1a violéncia, no hi ha una cultura de denúncia ni confianga en les autoritats
per a denunciar-la.

El projecte vol promoure la igualtat de génere i l'empoderament de dones joves dels
municipis de Las Vueltas i San José Las Flores mitjangant accions organitzades i
planificades, orientades a canvíar les formes de pensar i actua¡ de la població d'entre 14 i
29 anys en relació a 1'entorn dels drets de Ia dona.

Es volen elaborar polítiques 1oca1s d'equitat de génere on les dones prengrrin part en e1s

processos per a qué siguin protagonistes en la solució de les seves necessitats i vagin
avanqant en 1a construcció de les bases de1 seu propi desenvolupament.

També, es vo1 enfortir lbrgalització comunitária amb la participació activa de 1es dones
formació, com a suport a la millora de les habilitats socia-ls construint arnba-1s ta-lle

Memoria 1021 Fons t1

Per tot aixó, s'ha identifrcat la necessitat de comptar amb una po1ítica municipal per a la
promoció del desenvolupament integral i Ia participació de les dones. Aplicant un
enfocament de génere, es volen identificar les necessitats i interessos específrcs de les
dones, per a fer front a problemátiques concretes i plantejar solucions efectives que
permetin e1 seu desenvolupament integral junt amb els homes.
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les dones temátiques com rea-litat nacional, autoestima, conceptes de génere, üoléncia de
génere i intraiamiliar, ia qual cosa incidirá en 1a millora de 1a seva posició.

Es posarar en marxa campanyes de sensibilització sobre üo1éncia de génere en alcaldies,
escoles i institucions públiques, educant 1a població jove dels dos sexes, sobre la base de1

valor de la igualtat, a utilitza¡ un llenguatge no sexista, fomentant la igualtat a ia l1ar, les
escoles, el treba-l1 i donant suport a l'assumpció de responsabilitats per igual.

ENFORTIDA I ARTICULADA LA CAPACITAT DE LES ORGANITZACIONS DE LA ZONA

NORD DE LA LIBERTAD PER LA GESTIÓ SOSTENIBLE DE L'AQÜÍFER DE SAN JUAN

oPrco r L'ExrGrBrLrTAT DEL DRET HUMA A L'ATGUA (4s5l2t)
ZONA: La Libertad. San Juan Opico, Quezaltepeque, San Pablo Tacachico

CONTRAPART: ECOS E1 Salvador

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 14 juntes d'atgta (227 persones)

SECTOR: Protecció de drets individuals i col.lectius. Dret humá a l'aigua

APORTACIO FONS: 41.786€

ASSIGNACIÓ: Govern de 1es Illes Ba-1ears, Aj. d'Eivissa i Aj. de Santa Eulária des Riu

EIs processos dtspeculació immobiliária i la fa-lta d'un marc normatiu en 1a gestió de
1'aigua genera un increment dels casos de comunitats que veuen violentat el seu dret a
l'aigua, sanejament i medi ambient sa, generant focus de conflictivitat per diverses
causes. La problemática de l'aigua es converteix en una disputa pels bens naturals,
generant la necessitat d'un major activisme en la seva defensa per part de 1es

organitzacions territorials.

El Foro del Agua de El Salvador ha investigat la situació que es va üure a l'á¡ea
metropolitana de Sa¡r Sa-lvador durant el confinament domiciliari per la Covid- 19 i eI
resultat mostra que hi va haver desabastiment d'aigua a1s municipis més populosos on
habita 1a població més empobrida. Aixó va obligar la població a haver de comprar aigua
en camions cisterna, sortir de casa per a buscar aigua, exposant-se al contagi o a ser
confinats en e1s centres d'aillament. Com a conseqüéncia, a aquesta área es registraren
e1s índex de contagi més elevats de tot eI territori. Paradoxalment, l'empresa pública
Administración Naciona-l de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) va subscriure acords
amb grals empreses constructores cedint-los importants aqüífers per a la seva explotació.

L'aqüífer de Sant Juan Opico este ubicat a 1a falda del volcá de Sa¡r Salvador. Per 1a seva
grandária és una de les basses d'aigua més importants de1 país i, segons informes de

aqúífer no ha tingut una reducció significativa del seu nivell freátic en elsANDA, aq
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Finalment, es desenvoluparan aprenentatges vocacionals com cursos de computació i
tallers de cosmetologia, costura i serigrafia que permetin a les dones, des de les seves

realitats particulars, generar e1s seus propis ingressos per a millorar 1a seva condició
económica i académica.
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darrers quaranta anys, subministrant e1 24,9Yo de l'abastiment d'aigua potable de l'área
metropoütana de San Salvador.

Des de 2017, davant l'amenaqa que representava la construcció del projecte urba¡rístic
ciudad va_lle E1 ÁngeI, diverses organitzacions loca-ls del municipi dApopa s'articularen
per formar 1a Mesa Territoria-1 de la Znna Norte de Sa¡r Salvador. Aquest projecte

urba¡rístic comporta l,extracció de 240 litres d'aigua per segon (20 milions de litres d'aigua
a1 dia) i, 11uny de suposar una política de desenvolupament urbá orientada a satisfer 1a

histórica i creixent necessitat dhabitatge digne per a més de 400.000 famílies, destaca per

ser una operació més d'especulació urbanística a l'á¡ea metropolitana. E1 seu

desenvolupament suposaria el canvi en l'us dbnes 350 hectárees impactant directament
ala zor,a de recárrega aqüífera i en la disponibilitat d'aigrra per a 6.000 famílies. A més,

també afectaria Ia qualitat de l'aire i 1a disponibilitat d'aigua potable als municipis de San

Salvador, Mejicanos, Apopa í Cuscatalcingo.
Aquesta Mesa Territorial ha rea-litzat, des de la seva creació, diferents accions 1ega1s,

comunicatives i de mobilització social, construint una ámplia alianga dbposició al projecte

denominada Colectivo y Campana Salvemos e1 Va-l1e El Ánge1 (integrada per

organitzacions iocals, esglésies, moviments juvenils i estudiantils) per aturar el projecte.

Aquest projecte va dirigit a millorar les capacitats i a¡ticulació del teixit socia,l del Foro de

i Aigua per a la defensa del dret humá a 1'aigua a la zona nord de La Libertad. Aii, es

portará a terme una formació en e1 dret humá a I'aigua i en meca¡tismes lega1s de

denúncia davant 1a conflictivitat territorial per 1água. També es vo1 aconseguir construir
un pla dlncidéncia per a la Mesa Territoria-l Nord de La Libertad. Igua.lment, en
coordinació amb el Foro de1 Agua de El Salvador, es vol dissenyar una estratégia jurídica i
comunicativa per a la defensa de Iáqüífer de San Juan Opico.

ASIA

o NEPAL

CANALITZACIÓ O'E¡CUI POTABLE AL POBLE DE GAIRE.BIURE. FORMACIÓ I
PREVENCTÓ DE LA COVrD-rg (444/21)

ZONA: Gandaki, Kaski, Kohelipani Dawa

ONG: Via Oberta a Louruc

CONTRAPART: Lauruk Social Service Association

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 540 persones

SECTOR: Aigua

APORTACIO FONS: 65.123€

ASSIGNACIÓ: Aj. d'Eivissa i Aj. de Sant Antoni de Portmany

La problemáti ctada al poble de Kohelipani Dawa és que l'aigua no arriba als
9 famÍlies que thabiten i, per a obtenir aigua per a1 consum diari,habitatges

Mcmdria 202I Fons 13
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algunes famílies han de recórrer distáncies d'entre 1 i 1,5 km, moltes vegades en barda,
per pa,rt sobre tot de les dones, peró també d'infa¡rts i de persones majors. Actualment, no
hi ha fonts ni aixetes comunes properes als habitatges.

Aquesta cárrega es veu agreujada per 1es importants deñciéncies a l'actual sistema de

canaJització, ja que té moltes ruptures i es perd una gran quantitat d aigua aJ llarg de1

recorregut. Aquest fet dificulta 1'abastiment i empitjora 1a qualitat de lágua que es

consumeix a1 pob1e, suposant un alt risc per a 1a salut.

És a partir del projecte de cala-lització d'aigua a Gaire Baire, que e1 Fons va finangar a la
convocatória de 2O2O, que l'a1calde de Kohelipani Dawa, com a portaveu de 1a comunitat,
sol.licita e1 suport de Via Oberta per a millorar 1a infraestructura hidráulica i millorar
l'abastiment per a-1 poble.

En l'actualitat hi ha un tanc de formigó amb una capacitat de 5.OOO1, que té múitiples
forats i escletxes per on l'aigua es perd. El desnivell oscil'1a entre e1s 995 i 1 . 1 15 m, la
qual cosa permet que 1'aigua baixi cap a1 poble per gravetat sense necessitat d'utilitzar
cap sistema de bombeig. Després, per una precária canafifzació 1'aigua es ramiñca a
alguns habitatges peró, tot i així, degut a 1a pérdua d'aigua pel camí, han d'anar a buscar-
1a a la font.

Mitjangalt el projecte es volen construir quatre col'lectors de captació d'aigua provinent
dels naixements dágua, dos dipósits amb una capacitat de 25.0001. Cadascun, una
xarxa de distribució i 1a construcció d'una font a cadascun dels hatritatges.

A banda de la infraestructura, també es vol incidir sobre 1a població mitjalqant
programes de sensibilització sobre el consum i gestió responsable de l'aigua, així com
d1rábits de sa,lut i higiene a través de campanyes, tallers a les escoles i seminaris per a 1es

dones amb la intenció d'aconseguir millores en la incidéncia de la Covid-19.

Armce
o MOQAMBIC

ENFORTIMENT DELS SERVEIS DE VIH/SIDA PER A ADOLESCENTS (446/21.)

ZONA: Sofala, Beira

ONG: Mans Unides

CONTRAPART: Collegio Universitario Aspiranti Medici Missionari-Doctores con África

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 12A336

SECTOR: Sanitari / Formació

APORTACIÓ FONS: 75.OOO€

ASSIGNACIO: Aj. d'Eivissa

dels deu paisos amb una taxa de preva.lenga de VIH/SIDA més a.lta de1

ons de persones infectad SIDA el 12,6%o de ia població adultamón, amb
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de 15 a 49 anys. Cada any, es notifiquen 54.000 morts relacionades amb el VIH i 100.000
nous infectats.

E1s adolescents i adults joves d'entre 70 i 24 anys representen el 337o de1 total de 1a

població per la qua-1 cosa suposa el grup de risc més gran amb possibilitats de contraure
VIH o morir de SIDA. L'accés dels joves i dones als serveis públics de VIH és molt baix per

camses Com la vergonya de malifestar que estan infectats, parlar de sexualitat o 1a

dificultat dels serveis púb1ics tradicionals per atreure als joves de forma més propera per

a qué iniciin els tractarnents.

A partir de l'experiéncia de la contrapart de Mans Unides en apropar als joves de forma

amigable els serveis i tractaments necessaris, es pianteja aquest projecte a la ciutat de

Beira. Així, 1a iniciativa vol millorar el coneixement, la qualitat i l'accés a l'assisténcia
sanitária del MH/SIDA per adolescents. Per fer-ho, es vo1 treballa¡ al costat de set

delegacions de districte del Servei dbrientació a la joventut en les següents accions: 1)

dona¡ formació i informació als joves a través d'accions específiques de dil'ulgació a
escoles públiques, 2) miliorar la qualitat de l'assisténcia sanitária a.1s adolescents

seropositius, dona¡rt formació, aportant equipament i formació als sa¡ritaris i establint a
través dels Serveis dbrientació a la joventut un procés de seguiment a aquests joves, 3)

millorar la qua-litat dels sistemes d'informació sa¡ritaris que inclourá e1 desenvolupament
dhna aplicació móbil per a la captura i enviament de dades, formació per a 1a utilització i
explotació d'aquestes aplicacions i de 1es dades sobre VIH/SIDA com a base per a les
reunions de seguiment previstes per Ies autoritats sanitáries en 1a seva planificació
d'accions futures per a 1a reducció de la incidéncia del VIH/SIDA.

Un enfocament innovador será el treball que realitzaran e1s activistes, que són joves amb

coneixements sobre la problemática de1 ViH i el seu tractament, que estaran propers a1s

joves infectats, fent-1os un seguiment personaLifzat per a qué no es perdin cap dels

tractaments amb anti-retrovirals.

2.2 PROJECTES D'EMERGÉTVC¡E

En 2O2'J,, s'hal aprovat 3 projectes d'emergéncia per un import tota-l de 75.OOO€.

ASIA

oxicEN pER L'ÍI[DIA. ADeuIsIcIó DE RtcuRsos D'oxIcENorERÁPIA PER A

L'ATENCIÓ MÉDICA DE PACIENTS DE COVID-l9 A L'HOSPITAL DE BATIIALAPALLI

PAÍs: india

ZONA: Anantapur / Andhra Pradesh

ONG: Fundació Vicente Ferrer

CONTRAPART: Rural Development Trust

CIARIES DIRECTES: 3.276

\4emó.ia 2021 - Fons
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APORTACIO FONS: 25.O00€

ASSIGNACIO: Consell d'Eivissa i Aj. de Sallt Josep de sa Talaia

Des del mes d'abriI, l'Índia es va convertir en l'epicentre global de la pandémia Covid-19,
registrant més de 3OO.OOO casos diaris durant les últimes setmanes i seguint un ritme de
creixement exponencial causat per una variant més virulenta del ürus SARS-Cov2. La
necessitat d'oxigen era la máxima prioritat per a afrontar aquesta crisi sanitária. E1s
recursos dbxigen 1íquid, bombones d'oxigen, cárregues d'oxigen o concentradors,
imprescindibles per a l'atenció a pacients Covid-19 en situació crítica, no eren suficients
per donar resposta a aquesta emergéncia, donada la limitada capacitat del sistema
sanitari generada per una precária inversió dels governs en e1 sistema de salut púb1ic.

Des de Ia FVF, volien donar la resposta més eficaq i eficient possible a aquesta emergéncia
aprofitant l'estructura de RDT i la seva xarxa sanitá,ria consolidada al districte
d'Anantapur com un referent que compta amb tres hospita-ls. A través d'aquesta acció,
s'adquiriral equipaments i subministraments dbxigenoterápia per a reforgar thtenció
sanitária a lTlospital de Bathalapalli, tan en nombre de persones a atendre com en la
qualitat de 1'atenció sa¡ritária per a pacients Covid-19.

Aquest projecte es contribueix al finangament del cost de concentradors d'oxigen que
s'han enviat a Índia des dEspanya pel col.iapse de1 mercat indi. Shan enviat un total de
37 concentradors de 1O litres per minut i capacitat i 137 concentradors de 5 litres per
minut i capacitat.

MILLORA DE LA SBGURETAT /TLIMENTARIA AL CORREDOR SEC DELS MUNICIPIS

DE SAN LUCAS I YALAGÜINA

PAÍS: Nicaragua

ZONA: San Lucas i Yalagúina - Madriz

CONTRAPART: UCOM

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 450 fAMíIiCS

APORTACIO FONS: 25.000€

ASSIGNACIO: Aj. de Sant Antoni de Portmany, Aj. d'Eivissa i Govern de les l1les Balears

MILLORA DE LA SEGURTTAT ALIMENTARIA IIL CORRTDOR SBC DELS¡ MUNICIPIS

DE PALACAGÚINA I TELPANECA

PAÍS: Nicaragua

ZONA: Palacagüina i Telpaneca - Madriz

CONTRAPART: UCOM

PERSONES BENEFICIARIES DIRECTES: 450 famílies

APORTACIO FONS: 25.000€

l\4emóna 20 s de Cooperacio 16
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.ISSICUACIÓ: Aj. de Sant Josep de sa Talaia, Aj. de Santa Eulária des Riu i Consell de

Formentera

A partir dhn diagnóstic rápid participatiu comunitari, portat a terme en octubre de 2O2l
per part del lideratge comunitari i per personal técnic de les entitats membres dels
Comités de Prevención, Mitigación y Atención de Desastres en e1 Municipio (COMUPRES),
sbbserva que e1 837o de ies famíIies d'aquests municipis ha perdut 1a collita que
correspon al període entre primers d'any i frnals, presentant un a1t risc de subalimentació.

Nicaragua és un país en el qual e1s fenómens natura-ls tenen conseqüéncies molt
negatives i es repeteixen de forma periódica, constituint un l1ast per a1 desenvolupament
económic i social del pais. Així, a Ia sequera que ha patit el país en els dos darrers anys,
s'uneix l'afectació pel pas dels huraca¡rs Eta i Iota, així com els efectes de Ia crisi sanitária
mundial per la Covid-lg. Tot aixó ha incrementat 1a vulnerabilitat de famílies en
condicions socioeconómiques dificils.

Amb aquestes accions, es contríbuirá a millora¡ 1a seguretat alimentá,ria de 900 famílies
assentades al corredor sec, mitjanQant una dotació de subministraments alimentaris que
permeti mitigar 1a inseguretat en el període crític, de gener a abril, tractant de connectar
amb e1 període de prirnera sembra de grans básics de 2022. Aquests paquets supliran el
15% de les necessitats alimentáries de les famílies al 11arg de quatre mesos.

3. SEGUIMENT DE PROJECTES

EI Fons ha fet el seguiment de l'avang de tots els projectes que finanqa per mitjá de

diverses vies:

- Revisió dels informes que les entitats amb projectes aprovats han presentat al Fons,

leixen les bases de convocatória. Aquests informes inclouen informació

l\aemória 2O21 - Fl t7

tal com

2.3 COOPERACIó TÉCNICA

Des de 2019, el Fons acompanya 1a Fundación Legado d'El Salvador en la seua tasca de

prevenció de 1a violéncia de génere i de l'embarás adolescent. trn aquest context, i per

explorar possibles vies de co1'laboració, en 2021, hern posat en contacte aquesta Fundació

amb el Centre d'Estudis i Prevenció de Conductes Addictives del Consell d'Eivissa

(CEPCA). Fruit d'aquesta trobada, e1s dies 15 i 22 de maig, Be1én Alvite, directora del

CEPCA, va imparür una fo¡mació a distáncia de 15 hores per aJ personal técnic de Legado

amtr el títol, Educació afectiuo-sexual en l'adolescéncia i preuenció de la uioléncia de génere.

L'objectiu va ser contribuir a enfortir 1a feina que realitza aquesta entitat amb els joves del

municipi de Guazapa (E1 Salvador).
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técnica, económica i fotogr:áñca, a més de les factures i de tota aquella documentació

necessá,ria per tenir un coneixement puntual de la situació del projecte.

- De manera continuada al 1larg de l'any, s'ha mantingut comunicació directa amb les

ONG que presenten e1s projectes i amb les contraparts que treballen sobre el terreny.

Aquesta comunicació s'l:ra fet de forma telefónica, per videotelefonada o per mitjá de

trobades presencials.

Seguiment de pro-iectes de la F\¡F

El dia 1 de desembre, va tenir lIoc una reunió de dos técniques de Ia Fundació Vicente

Ferrer i de la gerent del Fons amb Santiago Marí, director insular de Benestar Social de1

Consell d'Eivissa. Aquesta trobada va seryir per donar compte de 1a feina que realitza 1a

Fundació i de l'avang dels projectes que el Fons ha finalgat a aquesta entitat.

Aquest mateix dia, es va fer una trobada técnica entre e1 Fons i 1es técniques de la

Fundació que s'havien desplagat a Eivissa, per al seguiment dels projectes frnanqats.

Visites de contraparts del Fons.

La setmana del 15 al 19 de novembre, el Fons va rebre 1a visita d'Edith de Argumedo,

presidenta de 1a Fundación internacional Legado d'81 Salvador. Aixó ens va permetre tenir
informació de primera má sob¡e els projectes hnanqats pe1 Fons a 1es convocatóries de

2Ol9 i 2021. A més, 1a representant de Legado es va poder reunir amb 1a presidenta del

Fons í l'alcalde de l'Ajuntament d'Eivissa, amb 1a consellera de Benesta¡ Social del Consell

d'Eivissa i amb l'alcalde i 1a regidora de Serveis Socials de l'Ajuntament de Sant Antoni de

Portmany.

Finalment, va visitar també dos escoles de 1a Xarxa de Centres Educatius Solidaris, el

CEIP Torres de Baláfia i e1 CEIP Puig d'en Valls, on va explicar als infants de 6é la feina

que desenvolupa la Fundación l,egado i com treballen 1a igualtat de génere a les escoles

d'El Salvador.

o-política que viu actualment El Salvador i les díficultats que tenen 1es

|4cmóna 2Ó)i'l:
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D'altra ba¡rda, el 22 i 23 de novembre várem rebre la visita de Samuel Ventura, director

executiu d'ACUA (Asociación Comunitaria Unida por e1 Agua y 1a Agricultura) també d'El

Salvador. Es va reunir amb l'a-lcalde i 1a regidora de Serveis Socia-1s de I'Ajuntament de

Sant Antoni de Portmany, amb la regidora de Promoció Socia-1 de 1'Ajuntament de Salt
Josep de sa Ta-1aia i, a Pa1ma, amb la directora i personal técnic de 1a Direcció General de

Cooperació de1 Govern de les Illes Ba.1ears. A més de donar compte dels projectes

finanQats aquests darrers alys pel Fons, Samuel Ventura ha explicat quina és la
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entitats socials per treballar a causa de la criminalització que pateixen per part deI govern

del país.

trl Fons ha comenqat en els darrers anys a avaluar, per mitjá de consultores externes

especialitzades, 1a feina que es realitza en cooperació, per tal d'obtenir més coneixement

de f impacte i de 1a capacitat de transformació dels projectes que finanqa i de poder

contribuir a la millora de les accions de la cooperació que es fa des de1 Fons. En 2021,

conjuntament amb el Fons Menorquí de Cooperació, s'ha iniciat el procés per avaluar els

projectes de 1'STEl/Ensenyants Solidaris, finangats en els 5 darrers anys a Guatemala.

S'ha portat a terme la publicació de I'oferta, la recepció i analisi de les diverses propostes i
la selecció de l'entitat lñaki Díaz Consultores per a la rea)ització de 1'avaluació, que es fará

entre desembre de 2027 i el primer trimestre de 2022.

4. 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 transformació de ies estructures económiques,

socials, culturals, etc. que generen lrrlneracions dels Drets Humans i degradació del medi

ambient.

4.1 TRTBALL AMB ELS CENTRES EDUCATIUS DE LES PITIÜSES

4.1.1 XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS

El Fons treballa de manera continuada amb professorat i alumnat dels centres que estan

dins 1a Xarxa de Centres Educatius Solidaris i que, per tant, s'han compromés a introduir

1'Educació per a la Transformació Socia-1 (EpTS) a 1a seua tasca docent.

L'objectiu fonamental de la Xarxa és contribuir a la construcció d'una ciutadania crítica

amb la realitat que l'envolta i amb iniciativa i capacitat per incidir en totes aquelles

temátiques que afecten e1s seus drets fonamentals i eis de les altres persones.

Membres i organització de la Xarxa.

Actualment, 1a Xarxa está integrada per 11 centres educatius de les Pitiüses:

- Municipi d'Eivissa: CEIP Sa Joveria.
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- Municipi de Santa Eu1á,¡ia des Riu: CEIP Santa Gertrudis, CEIP Puig d'en Valls i CEIP

S'O1ivera.

- Municipi de Sant Antoni de Portmaly: CEIP Sant Antoni de Portmany i CC. Santíssima

Trinitat.

- Municipi de Sant Josep de sa Ta-1aia: CEIP Sant Jordi i EI Es Vedra¡elI.

- Municipi de Sant Joan de Labritja: CEIP Torres de Ba1áfia i CEIP Labritja.

- Formentera: CEIP El Pilar.

Els centres de 1a Xarxa reben un acompanyament constant per part del Fons per anar

avangant en la introducció dels continguts i de les propostes de l'EpTS a la seua práctica

diá¡ia. Tenim 1a voluntat de ser un suport per facilitar aquest procés de calvi en els

centres.

Reunions per organització del curs.

Per ajudar 1es escoles en el procés de construcció dels seus projectes sobre igualtat de

génere, entre febrer i marq, ens reunirem amb totes les escoles de 1a Xarxa. Aquestes

trobades serviren per conéixer com estava avanqant la feina i per donar orientacions sobre

com continuar-Ia i contribuir a resoldre els dubtes que havien anat sorgint.

D'a1tra ba:nda, per poder orgallitzar 1es activitats de1 curs i informar sobre e1 calendari

previst, s'han mantingut reunions a f inici del a¡s 2021-2022 alnb el professorat de cada

centre. Així, entre setembre i octubre, es va fer una trobada amb quatre claustres, una

comissió d'EpTS, dos equips directius i amb quatre mestres designades per les escoles

com a interlocutores afnb el Fons.

Agermanament.

El Fons promou un progr¿rma d'agermanament de ies escoles de la Xarxa amb escoles de1

municipi de San Lucas i Palacagüina (Madriz, Nicaragua), on e1 Fons treballa en l'ámbit

d'educació. Aquests són e1s agermanaments que estan en funcionament:

- CEIP Salt Antoni de Portmany - Escuela rura-1 de primaria José Julián Rodríguez.

- CC. Santíssima Trinitat - Instituto hlblico Cristo Rey.

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

Salvador Vilchez.

- CEIP Puig d'en Valls - Escuela rural de prirnaria Rafaela Herrera.

- CEIP Santa Gertrudis - Escuela rural de primaria José Santos Zelaya.

Baláfia - Escuela rural de primaria Cacique Diriangen.- CEIP Torre
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- CEIP Labritja - Escuela rural de primaria Enmaluel Mongalo y Rubio.

- CEIP Sa Joveria - Centro Escolar Licenciado Edmundo Diaz Ríos.

- CEIP Sant Jordi - Escuela rura1 de primaria Ramón Alfa¡o.

- CEIP EL Pilar - Centro Escolar Nicarao.

En el context d'aquest agermanament, e1 Fons finaf}ga, afnb el suport de 1es escoles

d'Eivissa i Formentera agermanades, un projecte que té tres vessants: millora

d'infraestructures a1s centres educatius, dotació de material pedagógic i formació del

professorat. lrs persones protagonistes de1 projecte són l'alumnat i e1 professorat de les

escoles de1 municipi de San Lucas i Palacagüina agermanades amb ies d'aquí. En 2O2l'

s'ha rea-litzat i ñnalitzat e1 projecte que es va aprovar a finals de 2019 i que va quedar

aturat per la situació sa¡ritá¡ia durant tot el 2O2O.

Formació de professorat.

Coeducació

. Els dies 12, 77 i 26 d'abril, el Fons va organitzat e1 curs Recursos i eines

coeducatiues, de 1O hores de durada i que es va portar a terme a través de la plataforma

Zoom. Les formadores del curs varen ser Aida Rivas i Anna Carreras, especialistes en

dona, génere i ciutadalia i membres de 1a cooperativa CoeducAcció, entitat que treba.lla

per a 1a incorporació d'una perspectiva de génere i feminista a l'educació. Aquestes

mateixes ponents varen ser les encarregades de dos formacions que es realitzaren en

2Ol9 i 2O2O - La positiva valoració que varen rebre per part de1 professorat que va assistir

als cursos, ens va impulsar a comptar novament amb les professionals d'aquesta

cooperativa. E1s objectius de la formació varen ser :

- Formar i sensibilitzar l'equip de mestres en perspectiva de génere des d'una mirada

interseccional i atenta a la diversitat.

- Oferir els conekements teórics necessaris per situar el moment actual, 1a perspectiva de

génere i 1es desigualtats en l'árnbit educatiu i les üo1éncies que se'n deriven.

- Oferir metodologies per a l'análisi i lbbservació sistematitzada de la rea,litat, per ta1 de

poder donar continuitat al procés crític de revisió constant de les práctiques educatives.

- Facilitar estratégies concretes per a i aplicació de Ia coeducació.

Assessorament en coeducació
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Com a resultat de l'éxit de les formacions realilzades sobre com introduir als centres la

coeducació i, atenent la dema¡da d'un nomb¡ós grup de mestres que hi va participar, en

el curs 2027-2022 s'ha posat en marxa un grllp de consultoria i assessorament en

coeducació facilitat per 1es técniques de CoeducAcció. L'objectiu d'aquesta formació és

facilitar un espai de trobada, on les persones professionals puguin compartir les seves

estratégies i consultar aspectes concrets de la incorporació de 1a coeducació a1 dia a dia

de 1a seva feina. Durant el curs es faran 3 sessions presencials, una per trimestre. La

primera va tenir l1oc e1 dia 15 de novemt¡re amb la participació de 22 docents. Les altres

sessions es rea-litzaran el 21 de febrer i e1 16 de maig de 2022.

Educació ecosocial

E1s dies 2 i 3 de novembre va tenir lloc a l'Aula de Conferéncies de1 Recinte Firal d'Eivissa,

e\ cwrs Educació i transformnció ecosociol. Yayo Herrero, llicenciada en Antropologia Social

i Cultural, Enginyera Técnica Agríco1a, diplomada en Educació Social i DEA en Ciéncies

de l'Educació, va ser qui va impartir aquesta formació de 8 hores que e1 Fons Pitiús va

organitzer dins el ma¡c de1 trebail en 1a temática de medi ambient amb 1a Xarxa de

Centres Educatius Soiidaris. L'objectiu d'aquest curs, en qué s'hi va¡en inscriure 25

docents, era donar a conéixer quins són e1s principals reptes ecosocials i oferir al

professorat ferramentes per treballar a 1'escola i a 1'au1a des d'una perspectiva ecosocial.

Les sessions del curs va-ren ser gravades i estal disponibles al canal de Youtube deI Fons.

Sobiralia alimentária i génere

En el curs 2O2O-2O21, des del Fons acompanyá,rem e1 claustre del CEIP Sant Antoni de

Portmany en el seu treball sobre sobirania alimentária i génere. A I'inici de 2O2l várem fer

diverses sessions amb 1'equip d'educació infantil, el de1 primer cicle de primá,ria i el dei

segon cic1e, per assessorar les/els mestres a relacionar els projectes de cada aula amb la

sobirania alimentária.

També sobre sobirania alimentária, ei dia 3 de marg, realitzárem una sessió de formació

amb el claustre de l'EI Es Vedranell, ja que aquest centre vol avanQar en 1a introducció

d'aquesta temática a la seua práctica diária amb els infants.

Sa-1ut planetá,ria

El 19 de gener, a petició de1 CEIP Torres de Baláfia, várem realitzar per a tot el claustre

una formació sobre e1 lligam entre 1a salut de 1es persones i la sa-lut del planeta, sobre

DS estan interconnec imprescindibles per a garantir la sa1ut i e1com tots
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benestar per a totes 1es persones. En el mes d'abril treballárem amb tot l'alumnat de

1'escola sobre aquesta mateixa temática.

En e1 curs 2O2O-2O2l,1es escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris decidiren

treba-11ar per segon aly consecutiu sobre la igualtat de génere, ja que en el curs anterior,

el confinament havia impedit acabar els projectes iniciats. Els treballs rea,litzats per 1es 11

escoles de 1a Xa¡xa es varen presentar a 1a reunió anual que va tenir lloc e1 18 de maig.

Per primera vegada i per donar-li més repercussió a aquesta feina realitzada, entre el 21

de maig i 1'11 de juny, tots els treba-lls s'exposaren a la seu del Fons per ta1 que el

professorat pogués veure amb deteniment 1a feina que haüen fet 1a resta d'esco1es.

Per a-1 curs 2027-2022, 1es escoles agermalades de Nicaragua decidiren que la temática

sobre la que es treballaria seria el medi ambient. D'aquesta mariera, des de1 mes de

setembre e1s centres de 1a Xarxa estan comenqant a posar en marxa les seues

investigacions i treba-11s sobre les diverses vessarts que inclou la cura del nostre entorn.

Xerrades r a l'alumnat.

En 2O21, s'han fet un total de 48 sessions formatives per a l'alumnat de les escoles de 1a

Xarxa, algunes de ta1lers que oferim habitualment i, d'a1tres, com a resposta a sol'licituds

específiques dels centres.

Les sessions realitzades es distribueixen de 1a següent manera:

- Igualtat de génere: 29 sessions

- Consum conscient: 6 sessions

- Pau i no-violéncia: 4 sessions

- Extracció de minerals i energies renovables: 2 sessions

- Sobirania alimentária: 3 sessions

- Salut planetárria: 4 sessions

Cooperacjó 23

Proiectes d'investigació.

Les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris i les escoles agermanades de

Nicaragua rea.litzen cada any un projecte d'investigació sobre algun tema dels que

s'inclouen en 1'EpTS i que es tria un any a les Pitiüses i 1'altre a Nicaragua. Aquests

projectes s'intercanvien entre les escoles agermanades cap e1 mes de juny.
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Xerrada per a famílies.

El 23 de novembre, a petició de l'EI Es Vedranell, várem realitzar una xerrada oberta a les

famílies de1 centre sobre consum responsable, amb especia.l atenció a1 consum de

juguerois.

4.1.2 EXPOSICIONS

El Fons disposa de diverses exposicions que s'ofereixen com a recurs didáctic a1s centres

educatius per a treballar 1'educació per a 1a transformació social.

- Giramón

Aquesta mostra está pensada per a infants d'educació infantil (4 i 5 anys) amb la intenció

que les nenes i nens que la visitin puguin apropar-se de forma lúdica a 1a realitat dátres
indrets del món. Excepcionalment, aquest any s'ha obert 1a possibilitat que la visitin

també grups que ara fan 1r i 2n de primária que no varen poder realitzar aquesta activitat

en el curs 2O79-2O2O, a conseqüéncia del confinament i I'aturada de les classes per les

mesures sanitádes per 1a COMD-19.

Ateses les característiques de1 púb1ic a qué s'adrega, la visita es fa sempre amb

1'acompalyament d'una técnica del Fons Pitiús, que va guiant els infants al llarg del

recorregut.

En e1 curs 2O2l-2O22, Giramón está passant per tots els municipis de les Pitiüses.

D'octubre a desembre, ha estat instal'lada a 1a Sala de Plens de l'Ajuntament de Sant

Joa¡r de Labritja, a les Oficines Municipals de Sant Jordi de ses Salines i al Centre

Cultural Es Puig d'en Valls. En aquest període, l'han visitat 39 grups d'infantil i primer

cicle de 1O escoles d'Eivissa.

En el cas de les escoles de la Xarxa, Giramón va acompanyada per una carpeta didáctica

que es l1iura a cada grup en el moment de 1a visita i, també, per un moble viatger amb

material complementari per treballar a 1es aules el contingut de l'exposició després

d'haver realitzat la visita. En el darrer trimestre aquest material ha passat pel CEIP

I CEIP Torres de Ba-lália i pel CEIP Sant Jordi.Labritja,
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- Lo dona al món

Aquesta mostra té com objectiu que l'alumnat conegui i reflexioni sobre la situació dels

drets de la dona a diferents indrets del món. L'exposició presenta tres dones diferents i
cadascuna d'elles explica 1a seva história personal. En eI mes de novembre va estar a

disposició de professorat i alumnat de1 CEIP Puig d'en Val1s.

4.1.3 TALLERS A CENTRES DE SECUNDÁRIA I BATXILLERAT

A1 llarg de 2027, s'ha¡r reaLitzat 17 sessions a 2 centres de secundária: I'IES Isidor

Macabich i l'lES Marc Ferrer.

Un total de 5 sessions han tractat sobre la igualtat de génere, amb 1'objectiu d'identificar

e1s estereotips i la forma com contribueixen a 1a desigualtat i 1a discriminació. La cultura

de pau i com s'hi pot contribuir des de la nostra acció quotidiana ha estat el motiu de

reflexió de 1es 12 sessions restants.

4. 1.4 ALTRES ACTTVITATS

Actiütats per commemorar e1 Dia Mundia-1 de 1es Persones Refueiades.

En el mes de juny, dins e1 programa d'activitats del Consell de Formentera per a

commemorar aquesta jornada mundial, el Fons va participar en una tertúlia en el

programa de Far a Far de Rádio llla i també va rea)ibar al CEIP Salt Ferran Ia gimcana

" Ponte en sus zopatos" amb un grup d'infants de1 programa Formentera Marxa. Aquesta

activitat, proposa un recorregut vivencial per reflexiona¡ sobre 1es dificultats i reptes a qué

s'enfronta

Nlemória

Tallers per a1s infa¡rts dei Centre Betánia de Cá¡itas.

En 2021, ha continuat 1a co1.1at¡oració entre e1 Centre Betá,nia de Cáritas I e1 Fons amb 1a

realització de diverses activitats.

L'escola d'estiu juvenil de Betánia, va visitar e1 Fons en dos ocasions (8 de juliol i 3

d'agost) i reaiitzárem dos tallers per a1s infants: el primer sobre salut planetária i el segon

sobre sobira¡ia alimentária.

D'a1tra banda, el 29 de novembre repetírem aL Centre Bet¿i¡ria I'activitat al volta¡rt de la

salut plaletária per a1s infalts de primária.

persona en el procés de convertir-se en refugiada.
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4.2 CAMPANYA: E¿S ODS COM A EINA DE TRANSFORMACTÓ SOCTEI

Difusió dels ODS a través de les xanres socials.

Les xarxes socials on hi té preséncia e1 Fons s'han aprofitat com a recurs per a donar a

conéixer l'Agenda 2O3O i els ODS a1 l1arg de tot l'any. En cada notícia qr-re s'ha publicat

relacionada amb la tasca de1 Fons s'ha fet referéncia a I'ODS en qué s'emmarca l'activitat

de la qual s'está informant.

4.3 FESTTVAL D'ALTRES CINEMES

El dia 11 de setembre, va tenir lloc al Museu Arqueológic d'Eivissa i Formentera 1a

projecció de la pe1'lÍcula I am not o uLitch, que estava inclosa dins 1a programació de1

Festival d'Altres Cinemes-FAC que orgaritza la Direcció General de Cooperació de1 Govern

de les llles Balea¡s. Es tractava de la primera vegada que e1 FAC a¡ribava a Eivissa i, des

de1 Fons, várem participar en l'organització d'aquest acte que va tenir molt bona acollida

per part del púb1ic.

t/2
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Participació al Consell Escolar Municipal.

Convidats per l'Ajuntament i, amb la voluntat de donar a conéixer tan com sigui possible

el programa educatiu del Fons, e1 dia 19 de maig participárem al Consell Escolar

Municipal de Sa¡rt Antoni de Portmany per presentar 1es actiütats que es realitzen en

l'ámbit escolar en Educació per a la Transformació SociaL.

Des de fa 3 anys, des del Fons Pitiús s'está treballant per donar a conéixer i difondre e1s

Objectius de Desenvolupament Sostenible entre les nostres organitzacions i institucions

locals sócies. Dins aquest marc, en 2027 hern reafitzaf aquestes accions:

Formació sobre els ODS a I'Aiuntament d'Eivissa.

Amb f impuls del Fons, e1 dia 9 de febrer, es va rea-litzar una sessió formativa destinada a

1'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa. D'aquesta manera, s'ha continuat amb la

tasca iniciada I'aly 2018 d'acompanyament a les institucions públiques pitiüses per a la

implementació de l'Agenda 2O3O i els ODS.
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5. BIBLIOTECA

La biblioteca de1 Fons Pitiús (que és d'accés lliure i ofereix servei de préstec, de consulta i

dbrientació bibliográfrca) inclou l1ibres, revistes i material audiovisual sobre drets

huma¡s, cooperació, medi ambient, consum responsable, economia solidária, conflictes,

igualtat de génere, una secció de literatura infantil i juvenil i una de material didáctic

sobre intercultura,litat i educació per a 1a pau, ambiental, per al desenvolupament i en

valors.

A1 llarg de 2O2!, s'haI realitzat un tota,l de 173 préstecs a través de 1es diferents vies en

qué la biblioteca s'ha apropat a1 públic: préstec de sa1a, biblioteques viatgeres i préstec a

les escoles.

5.1 CONVENI PER A LA INTRODUCCIO AL CABIB

El dia 16 d'abri1, e1 Consell Insular d'Eivissa i el Fons Pitiús varen signar un conveni per a

la introducció a-l CABIB (CatáIeg Bibliográrfic de 1es Illes Balears) de1 fons documental i
audiovisual de la nostra bibiioteca, amb la finalitat de facilitar-ne l'accés i el coneixement

a tota 1a ciutadania.

Aquest procés es va posar en manxa en el mes de juny a través de 1'equip técnic de 1a

Biblioteca Riblica Insular d'Eiüssa i a, final d'any, es podien ja consultar des del CABIB

un total de 668 llibres del Fons Pitiús (cabib.uib.es/).

5.2 BIBLIOTECA VIATGERA INFORMA'T A TONS 2021

Informo't a Fons ens permet apropar el contingut de 1a biblioteca de1 Fons Pitiús als

usuaris i usuáries de les biblioteques pitiüses, a través d'una selecció itinerant de llibres i
audiovisuals que es renova anualment. Inforrna't a Fons ofereix noves perspectives per

entendre e1 món globalitzat en qué vivim i ferramentes per fer-nos protagonistes de 1a

seua urgent transformació.

En 2027, en qué litforma't a Fons ha complit l0 anys, ha passat per la Biblioteca Publica

Insula¡ d'Eivissa, la Biblioteca Municipal de Sa¡t Antoni de Portmany, la Biblioteca Mariá

Villalgómez de Sant Francesc (Formentera), 1a Biblioteca Municipa-1 d'Eivissa, 1a
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Biblioteca de Cala de Bou, la Biblioteca de ses Figueretes, la Bit¡lioteca Municipal de

Santa EuláLria des Riu, 1a Biblioteca Municipal de Sant Joan de Labritja i, finalment, per

1a Biblioteca de Santa Gertrudis.

5.3 BIBLIOTECA VIATGERA LLECIM DL MÓN

Llegim el món está destinada als infalts de les escoles de la Xarxa de Centres trducatius

Solidaris. Té lbbjectiu de fomentar a través de la lectura, la pau, la igualtat de génere i e1

respecte pels drets humans, per les altres cultures i pe1 planeta.

La miliora de la situació sanitária ha permés, en el mes de setembre de 2021, tomar a

recuperar aquesta activitat que, malauradament, va haver d'estar interrompuda durant el

crxs 2O2O-2O21 . Al llarg dels darrers mesos de 1'any ha üsitat el CEIP Salt Joari de

Labritja, e1 CEIP Torres de Balifia, e1 CEIP Santa Gertrudis i el CEIP Sant Jordi.

D'a1tra banda, també d'octubre a desembre, el CEIP El Pila¡ ha disposat d'una biblioteca

viatgera formada per 37 llibres per treballar les mateixes temátiques que presenta Llegim

el món.

6. COMUNICACIO

El Fons, com organisme finanqat amb sous púbIics, difon 1es activitats que fa i mostra 1a

destinació de1 seu pressupost de 1a manera més transparent possible. A més, també

intenta difondre aquells missatges que poden ajudar a crear un clima favorable cap a 1a

cooperació i cap a 1a defensa dels Drets Humans, de la pau i del medi ambient.

En 2027, seguint 1es línies d'actuació incloses en el Pla Estratégic 2027-2024, s'ha

elaborat un nou P1a de Comunicació amb 1'acompalyament de Kokura Design, que regirá

les accions dins aquesta área fins a 2023 - E1s objectius d'aquesta nova ferramenta són:

-Establir quines tasques comunicatives i quins canals, dels actualment vigents, són

efectius per donar a conéixer l'entitat i 1es seves activitats i augmentar-ne el prestigi.

- Dissenyar estratégies de conversió i márqueting que ajudin a promoure la participació

ciutadana amb especial atenció al disseny web per tal d'anar milloralt-Ia
progressivament.
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- Definir els públics objectiu i adaptar els missatges i la creació de continguts a cadascun

d'e11s

6.1 PAGINA WEB

La página wetr (www.fonspitius.org) serveix com a presentació de la feina que realitza e1

Fons i de ferramenta informativa per a entitats sÓcies, centres educatius i per a 1a resta

de persones que hi puguin estar interessades. En 2027 se n'ha actualitzat i revisat part

del contingut i la manera de presentar-lo, per tal d'alar avanqant en les pautes que marca

el nou Pla de Comunicació.

6.2 XI\R)(ES SOCIALS

E1 Fons és present a tres xarxes socia-ls que s'han actualitzat amb freqüéncia gairebé

diária, ta¡t amb notícies própies com amb enilagos a altres informacions relacionades

amb ia feina del Fons i amb els seus objectius. A1 11arg de l'any han augmentat 1es

persones que ens segueixen en totes les xa¡xes.

Facebook (facebook.com/fonspitius): a final d'any comptam amb 1.640 persones que

els agrada la nostra página i 1 .761 que 1a segueixen.

Tr¡¡itter (twitter.com/fonspitius) : 32 1

Instagram (fonspitiusdecooperacio): 664

També compta amb u¡r cana1 de Youtube, que té a final d'aly 14 subscripcions.

6.3 PUBLICACIONS

S'ha editat la Memória 2O2O en format resumit. La memória s?ra difós entre e1s socis,

escoles, institucions, partits polítics, associacions i mitjans de comunicació. A la web es

pot consultar la versió digital d'aquesta memória i també les memóries técniques i
económiques completes aprovades per l'Assemblea del Fons.
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6.4 MITJANS DE COMUNICACIó

Al llarg de 1'any s?ran enüat 5 comunicats que han generat l'aparició de múitiples notícies

i entreüstes en els mitjans locals. En concret, e1 Fons ha tengut pres¿ncia en 8 ocasions a

la premsa que té edició en paper i digital, 4 a la premsa digitaf i 6 a1s mitjans radiofÓnics.

A1 11arg de 1'any el personal técnic del Fons Pitiús ha assistit a diverses formacions

relacionades amb les tasques que desenvolupa.

- 13 d'abril: jornada Ordeüament jurídic i procediments administratius en la
cooperació al desenvolupament dels municlpls. Jornada de reflexió i det¡at amb Xavi

Martí (Universitat Ramon Llull) i Rafael García (Fundació Musol), organitzada per la

Confederació de Fons de Solidaritat i Cooperació, on s'abordaren temes com la necessitat

de reconeixement de la cooperació descentralitzada, el marc d'interpretació de 1a llei i

algunes propostes de simplíficació.

- 4, 5, 6, 11 i 12 de maig: Jornades formatives Canaí climdtlc i acüoisme d.igital pel

clima, organitzades per Ay'uda en Acción. Jornades sobre 1es causes, e1s efectes i les

conseqüéncies del canvi climátic i sobre les alternatives i accions per fer-hi front des

d'una perspectiva global-loca1 amb enfocament de génere.

- 77, 79 i 21 de maig: Jornades Compra pública responsable: un danre inexcusable

per a l'Adrninistració Públlca, organitzades pe1 Govern de les Illes Balea¡s.
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7. FORMACIÓ

- 7 i 8 de juny: Alta Tensüó: Jornad.es lrttr.ño'clono'ls sobre Emergéncia Cllmóúlca i
Conflictlultat, organitzades per 1'Esco1a de Cultura de Pau i Enginyeria sense Fronteres.

Formació per reflexionar sobre el vincle entre la crisi climática i els conflictes. L'escassetat

dels recursos i la potenciació de les injustícies i desigualtats per 1es conseqüéncies de

l'emergéncia cümática, Ia converteixen en un tema de ütal importáncia per a les

generacions presents i futures.
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- 14 i 15 de juny: webinar Fronteres: terrltorls de no d.rets, orgallitzat pel Fons

Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i pe1 Fons Menorquí de Cooperació. Apropament a la

realitat que es viu a les fronteres que tenim més a prop: de les i11es gregues a les Illes

Canáries.

8. ESPAIS DE CONCERTACIÓ

El Fons Pitiús treballa al costat d'altres institucions i entitats a fi d'estat¡lir aliarrces que

permetin avanQar amb més eficácia en la consecució dels objectius comuns.

Aqu.esta voluntat de sumar esforqos segueix 1a línia que marca 1'Agenda 2030 de Nacions

Unides i en concret I'ODS 17, Alialces per aconseguir els Objectius, on posa de manifest

que un programa d'éxit de desenvolupament sostenible requereix aliances entre els

governs, e1 sector privat i la societat civil. Aquestes aliances, que han de ser inclusives,

basar-se en metes i valors compartits i col'locar a les persones i al planeta en el centre,

són necessáries a niveli g1oba1, regional, nacional i local.

8,1 CONSELL DE COOPERACIO DE LES ILLES BALEARS

E1 Consell de Cooperació per al Desenvolupament de 1es l1les Balears és l'órgan consultiu i
de participació de 1a iniciativa social en la definició i l'aplicació de les po1íüques de

cooperació per al desenvolupament del Govern.

Durant l'any 2027, slnn celebrat 4 reunions del consell de Cooperació de 1es Illes

Balears, en les quals s'ha tractat gran nombre de temes, entre d'altres:

- Llei de cooperació per a 1a transformació globa1 de les Illes Balears. Durant aquest any,

s?ra participat en la redacció de 1'avantprojecte de Llei que sha de dur a tramitació a-l

Parlament.

Com a pas previ a la redacció de 1a l1ei, des de1 Fons i des de 1a resta d'agents del sector,

s'ha participat en una procés formatiu i de construcció col'lectiva orgatritzal per la D.G. de

Cooperació.

L1s de CooperacioI
D

I4er¡óna 2

Com en gairebé tot, en 2021, 1a pandémia per 1a COVID- 19 ha fet que molts dels espais de

concertació i trobada s'hagin vist afectats de forma important. I gran part de 1es reunions

s'?ran rea,litzat de forma telemática.

3l
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Aquest procés va constar de dos accions: la primera formada de 4 sessions formatives,

seguides d'un ta-ller práctic de treba-lI dinamitzat per Itzia¡ Arratibel, per recollir les

aportacions de totes 1es entitats participants en e1 procés. Aquestes varen ser les

temátiques tractades:

1. La cooperació internacional davalt els desaJiaments de1 nostre temps: qué podem

fer des de la cooperació de les I11es Balears - Nacho Mattinez.

2. Els drets humans com a fonament de les l1eis de cooperació al desenvolupament -

Paloma García.

3. La sostenibilitat com a marc fonamental de resiliéncia del Sud global - Elena

Ba¡aza i Pau de Vílchez.

4. Del génere als feminismes: nous reptes per a la cooperació aJ desenvolupament -

Estrella Ramil.

Des de 1a D.G. de Cooperació es va organitzar a continuació una segona acció per

reflexionar sot¡re com incorporar 1es veus de1 Sud a la nova llei de cooperació. Hi

intervingueren tres activistes i defensores de drets humans que donaren 1a seua valuosa

visió sobre el que hauria de fonamentar 1a cooperació: Aura Lolita Chávez, Nadia Nair i
Nicole Ndongala.

- La D.G. Cooperació ha posat a l'abast de les ONGD i entitats, convocatóries públiques

2027 per donar suport a accions de cooperació, post-emergéncies i educació per a la
transformació social.

- S?ra informat de lEsborrany de1 P1a Anual 2O22 de 1a D.G. de Cooperació.

.. Respecte del Pressupost 2022 q.ue el Govern de 1es liles Balea¡s preveu destinar a 1a

Cooperació internacional a través de la Direcció General de Cooperació, sha informat de

l'augment de 1a partida pressupostária en w 7,60/o, tot i que aquest augment no

repercutirá en un augment de l'aportació que e1 Govern fa als tres fons de cooperació.

8.2 FONS DE COOPERACIó DE LES ILLES BALEARS

Engualy, shan pogut dur a terme reunions de treba-ll de forma presencial., que s ?ran

complementat amb reunions telemáüques (9 trobades en total). Així, el Fons Mallorquí de

Solidaritat i Cooperació, e1 Fons Menorquí de Cooperació i el Fons Pitiús, hem treba-11at

conjuntament afnb:

a2uMc
'L



.;&;ffi*

- La redacció conjunta de la reforma dels estatuts de cada Fons. Tot i que cada entitat és

independent i té els seus propis estatuts, hi ha moltes similituds com a fons de cooperació

i com a entitats illenques, i aixó ha facilitat que s'hagr pogut fer una part de la feina

conjunta. Aquesta forma de treballar ha enriquit 1'elaboració de cada un dels estatuts.

Després, cada Fons ha seguit el seu procediment per a 1a modificació.

- S'ha elaborat, de forma conjunta, el document d'esmenes a l'avant-projecte de Llei de

Cooperació per a 1a tra¡rsformació social per definir i concretar el paper deis fons de

cooperació en e1 marc de la cooperació de 1es Il1es Balea¡s, així com reivindicar el paper

que hi ha de tenir 1a cooperació municipalista.

- La Comissió dAssumptes Socia-1s i Drets Humaris de1 Pa¡lament de les Illes Balea¡s va

convidar als tres Fons de les Illes a fer una compareixenga per explicar 1a tasca que

porten a terme. Es va preparar u.n document conjunt entre e1s tres Fons per explicar la

tasca que es realitza, que es va estructurar en tres blocs per permetre 1a participació

activa de cada fons. La compareixenga va tenir 11oc e1 dia 15 d'abril de 2O2l i, en ella, les

presidéncies de cada fons varen fer l'exposició de1 document i les geréncies varen

respondre les preguntes que es formularen per part de les diputades i dels diputats dels

diferents grups parlamentaris. L'experiéncia fou molt positiva i és una fita molt important

pels fons, ja que mai stravia produit una demanda així. Per part del Fons Pitiús, el seu

vicepresident, Rafael Ramírez, va fer 1'exposició del document.

- Els equips técnics dels tres fons de les Illes varen treballar en I'orgarrilu;ació dhn dels

panells expositius del Encruentro estatol de gobiernos locales g cooperación intentacional al

desarrollo celebrat a Córdova del 1O al 12 de novembre. A més de lbrganització de1 Panell

2 (Estratégies, eines i bones práctiques per a la inclusió de la perspectiva de génere,

l'enfocament de DDHH i els ODS a 1a cooperació municipalista), Rafael Ramírez,

vicepresident del Fons, va moderar a 1a trotada la taula rodona sobre aquesta temática.

- Davant la necessitat d'establir ponts de diár1eg i treball conjunt amb entitats

municipalistes, es va plantejar 1a signatura d'un conveni entre e1s tres fons de les l11es i 1a

FELIB (Federació dEntitats Locals de 1es Illes Balears). E1 tres Fons varen redacta¡ el

conveni que fou signat per cada una de les presidéncies, establint aii un nou espai de

treba11, centrat básicament en l Agenda 2030.

A més, s'ha seguit amb els contactes per transferir-nos informació i coordinar-nos amb

económica, de transparéncia i de projectes i accions de cooperaciótemes de
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Conveni amb la FELIB

El dia 2 de desembre, la presidenta dei Fons Piüús, Carmen Boned Verdera, va signar un

conveni de col'laboració entre 1a Federació dEntitats Loca-ls de 1es Illes Balears (FELIB), e1

Fons Mallorquí de Cooperació, el Fons Menorqui de Cooperació i el Fons Pitiús de

Cooperació. Aquest document estableix un marc de reconeixement mutu i de col'laboració

per slrmar sinérgies i aLia¡rces per ta1 que e1 procés d'implementació dels ODS a les

entitats locals de les Illes Balears sigui una realitat.

8.3 ESPAIS DE COORDINACIó AMB LA DG DE COOPERACIó

En novembre de 2O2O, es va realitzar una trobada virtual entre e1s técnics i gerents de la

Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balea¡s i els Fons de cooperació de

Ies quatre llles. En e11a, es va posar de malifest la necessitat de ma¡tenir una coordinació

real i eficaq en tots e1s ármbits, per ta1 d'aprofundir en determinats aspectes comuns i

elaborar estratégies de cooperació i d'educació per a la ciutadania globa1 més coherents.

Es va decidir organitzar diferents grups de feina, amb representació técnica dels 3 fons i

de la DGC, que han comenQat a treballar a partir de 2O21:
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1) Grup d'estratégia i planificació: aquest grup, que s'ha reunit en 4 ocasions, ha treballat

básicament en propostes per a la nova llei de cooperació de 1es I1les Balears.

2) Grup de convocatóries, centrat en la comparació i intercanvi d'experiéncies en

l'aplicació de les bases i documents de 1es convocatóries respectives de cooperació i

d'emergéncia, així com en l'elaboració d'un recull de terminologia per intentar

homogeneitzar e1 máxim possible 1'us d'alguns conceptes clau. S'ha reunit en 6 ocasions

a1 llarg de l'any.

3) Grup de centres educatius: espai per analitza:. la situació actual dels programes de

cooperació en e1s cent¡es educatius de 1es I11es Balea¡s i per identificar línies de

coordinació i millora, per ta1 que 1es iniciatives es complementin. S'hal fet 2 reunions.

4) Grup de sensibilització i comunicació: espai per tretrallar en iniciatives conjuntes, amb

llenguatges i conceptes comuns i en una comunicació transformadora. S'han fet 5

reunions d'aquest grup.

5) Grup de projectes europeus: per posar en comú els projectes finanQats per la UE i
veure 1a possibilitat d'optar conjuntament a futures convocatóries.
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8.4 COORDINACIó ENTRE
BALEARS

ELS AGENTS DE COOPERACIÓ DE LES ILLES

En 1a mateixa 1ínia, s'han mantingut reunions bimensuals entre la Direcció General de

Cooperació, els 3 Fons, l'Oficina de Cooperació de 1a UIB i la Coordinadora d'ONGD per

realitzar campanyes conjuntes i per a millorar 1a coordinació de tots eIs agents de la

cooperació de 1es Illes Balears.

En aquest context, per primera vegada, en 2O2l s?ra dut a terme un programa de

formació conjunta titulat "Cooperació feminista", destinat a 1es persones que treballen

dins l'ámbit de la cooperació a 1es Ba-lears. E1 cicie s'ha rea-litzat com un conjunt

d'iniciatives formatives independents, peró a 1a vegada complementáries i coordinades.

Cada entitat s'ha encarregat de l'organització d'una de 1es formacions:

- CONGDIB: Com transuersalitzor l'enfocament de génere en els projectes de sensibilífzació

i Cooperació Internacional?.

- UIB: Lo igualtat de génere i els femini-smes.
.. Fons Mallorqui: Com mesurar transuersalrnent lo lgualtat de Génere a traüés de |'ODS 5.

- Fons Menorqui: Enfocament de génere i basat en Drets Humans (EgiBDH\.

- DGC: ReJTexions sobre l'enfocoment de g¿nere a la teua orgonització Drets LGTBI i

co op eració al de s enuolup ament.

8.5 CONFEDERACIÓ DE FONS DE SOLIDARITAT I COOPERACIó

La situació actual de 1a Confederació de Fons és optima, i 1es següents dades ho

demostren:

- 9 Fons de Cooperació en són membres.

- Té un total de 1.14 S.
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Dins aquest programa, e1s dies 18 i 20 d'octubre, e1 Fons Pitiús, va orgali?ar una

formació titulada Cooperació infernocional i diuersitat sexual i de génere, que va ser

impartida per personal técnic de la Fundación Triángulo. Aquestes sessions, tenien com

objectius, d'una banda, reflexionar sobre com la cooperació per a1 desenvolupament pot

contribuir a l'eliminació de qualsevol forma de discriminació per motius de génere o

d'orientació social i a garantir els drets de les persones LGTBI i, de 1'a-1tra, mostrar com e1s

processos de desenvolupament no tenen e1 mateix impacte en persones amb sexua-litats i
afectivitats normatives que no normatives.
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- Entre tots e1s fons, es disposa d'una plantilla de 7O persones (26 homes i 44 dones).

- Es disposa dbficines técniques a: Senegal, Nicaragua, Marroc, Mauritánia i Equador.

- La Confederació és present a diferents x¿rrxes, 1es més importants: Platforma, ALDA,

CGLU o ALLAS.

- És present a: América Central, del Sud i Carib, Magrib, Africa Subsahariana, Asia i
Europa.

- La mitjala de pressupost del total dels fons en els da¡rers 3 anys es manté sobre el

15.440.000€.

Assemblea Consell Confederal i reunions

LAssemblea 2O27 es va celebrar el dia 9 d'abril de forma telemática. En la reunió,

sáprovaren la memória i balang económic de 2O2O, e1 p1a d activitats i pressupost per a

2021, el document de posicionament de 1a confederació sobre 1a reforma del sistema de

cooperació de lEstat i ei conveni de col'laboració amb la DGPOLDES.

Les geréncies dels 9 Fons i 1a Coordinació técnica de la Confederació, han fet les reunions

periódiques via telemática (10 en total), excepte 1a reunió del mes de desembre que es va

poder fer de forma presencial a Barcelona.

Canvis de representants dins 1a Junta Directiva

Durat 1'any 2021, s?ran produit canvis a la junta de la Confederació:

El Fondo Andaluz de Municipios para la Solidaridad Internacional (FAMSD, que ocupa

una voca-lia dins la junta de 1a Confederació, ha canviat de president, de ma¡rera que ara

Francisco Reyes, president de la Diputació de Jaén és qui té aquesta representació.

La presidenta del Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE),

(Presidenta de la Diputación de Cáceres), ens va deixar e1 mesMaría del Rosario Cordero
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La reunió de1 ConseII Confedera-l va poder ser presencial i es va celebra¡ 1'1 1 de novembre

a Córdova, on hi assistiren els 9 Fons amb la representació política i técnica. Els temes

que es van tractar varr ser: 1a presentació de 1a memória d'activitats; el nou marc de

treball que ens aporta 1a subvenció nominativa, que presumiblement será aprovada amb

els PGE22; e1 conveni AECID, que ens aporta un nou horitzó d'activitats a desenvolupar

durant el 2022; finalment, també es va tractar 1a reforma del sistema de cooperació de

lbstat, que es preveu que durant el primer semestre de 2O22 es durá al Congrés.
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de desembre, després d'ula l1arga mala.ltia, i ha estat substituida per Miguel Ánge1

Gallardo (President de la Diputació de Badajoz).

La representació del Fons Pitiús de Cooperació deixa de tenir-Ia 1a presidenta, Carmen

Boned, i l'assumeix el vicepresident del Fons, Rafael Ramírez.

Activitats

L'any 2027, ha suposat per a la Confederació un any molt profitós pel que fa al

reconeixement dels fons de cooperació dins l'árnbit de la cooperació municipalista de

l'Estat. Així s'ha treba-Ilat en:

1. Accions d'incidéncia:

- Llei de cooperació: s?ral mantingut contactes amb prácticament tots els partits, amb 1a

FEMP i amb el grup de treball del Congrés del PSOE. El dia 9 de marq 1a Presidenta de la

Confederació, Núria Parión, va poder reaTirzar una compareixenga en el marc de 1a

Subcomisión para la reforma de 1a Ley de cooperación del Congreso i el dia 22 d'atrril la va

reaTitzar aI Senat.

A més, s'han mantingut reunions amb 1a SECI (13 dbctubre), amb I'AECID (20 d'octubre)

i amb la DGPOLDES diverses vegades. S?ra participat de 1es reunions de Coordinació de

1a ESTRATEGIA DE RESPUESTA CONJUNTA DE LA COOPERACION COVID-19,

- Reunió amb 1a Secreta¡ia de Estado de Cooperación, Pilar Cancela i el Director de

1'AECID, Anton l,eis. Arran dels canvis en el Ministerio de Exteriores tot es va alentir, peró

es va aconseguir signar un conveni amb IAECID e1 dia 5 de novembre. Per concreta¡ e1

conveni, stra elaborat una proposta dáccions que va acompanyada d'un pressupost i que

es va presentar a frnals d'any.

- També s?ra tingut contacte amb la nova directora de la DGPODLES trva del Hoyo. La

DGPOLDES va fer una aportació per a 1a trobada de Córdova i ha facilitat 1a tramitació

d'una subvenció nominativa de 4O.O0O€ per 2022.

2. Encuentro Estatal de gobiernos locales y cooperación internacional.

Els dies 10, 11 i 12 de novembre, va tenir lloc a Córdova e1 "Encuentro Estatal de

Gobiernos Locales y Cooperación Internaciona-1 al Desarrollo".

E1s impulsors van ser 1a Confederació de Fons, el FAMSI i 1a FtrMP i, com a entitats

s, entre altres, tenim: la D LDES (Dirección General de Políticas decol''labo
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Desa¡rollo Sostenible), 1a SECI (Secretaria de Estado de Cooperación Internacional) i
lAECID (Agencia Españo1a de Cooperación Internacional para el Desarrollo).

Hi va participar una delegació d'unes 100 persones portades per la Confederació de Fons,

juntament amb unes 3OO persones que van passar per la trobada.

També, des de 1a coordinació de la Confederació sha donat suport logístic en la
planificació de la missió t¿cnica Frontera sud Caláries, per ava-1uar 1a situació i 1es

problemátiques sorgides de la migració de persones cap a lUE. Hi van participa¡ els Fons

Menorquí. Mallorqui i Cala-lá.

E1 Fons Pitiús és soci dALDA (Associació Europea per a la Democrácia Local) des de 2015.

Aquesta associació és una organització no governamental dedicada a 1a promoció de1 bon

govern i la participació ciutadana en 1'ármbit local. Dóna suport a 1a ciutadania i a

col'lectius en 1es seues iniciatives destinades a millorar el seu context local, tot construint

ponts arnb les autoritats locals per ta.1 que e1 canvi sigui real.

ALDA és soci actiu del Consell d'Europa a través de1 Congrés de Poders Locals i Regionals

i, actualment, compta amb més de 350 membres (autoritats locals, associacions

d'autoritats locals i organitzacions de 1a societat civil) de més de 45 paisos europeus, de1

Magrib i del Próxim Orient.

8.7 COORDINACIÓ AMB INSTITUCIONS I ENTITATS SÓCIES

El Fons ha mantingut, aI 11arg de tot l'any, comunicació continuada amb les institucions i
1es entitats que en són sócies per tal de reforgar els üncles i ampliar el coneixement de la

tasca i de1 funcionament del Fons entre les seves associades.

Eivissa, 16 de marg de 2022

Boned Verdera

ta

María de1 en Castaño Pla¡rells Neus Serra Cardona

Tresorera
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8.6 ALDA


