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QUÈ FEM
El Fons és una aliança
d’entitats públiques que
treballa de forma
coordinada en cooperació
i educació per a la
transformació social.

El Fons Pitiús de Cooperació és una
aliança d’entitats públiques locals d’Eivissa i Formentera i el Govern de les Illes
Balears. El nostre compromís és el de
treballar de forma conjunta pel benestar i la dignitat dels pobles i de les persones, des de la defensa i la promoció dels
Drets Humans, la pau i el desenvolupament sostenible.
La continua revisió del que fem ens va
portar, l’any 2020, a aprovar mitjançant
un procés participatiu, el primer pla estratègic 2021-2024. Enguany, per tant,
s’han iniciat tota una sèrie d’accions dirigides a l’enfortiment institucional del
Fons i a la revisió de la seua trajectòria com entitat finançadora i executora
d’accions de cooperació i educació per a
la transformació social.
La primera d’aquestes accions es va
realitzar en el mes de febrer per deli-
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Treballam per transformar la realitat que ens
envolta en una altra que es basi en els drets humans,
en relacions d'equitat, en la cura del planeta
i en la cultura de pau.
mitar el marc estratègic del Fons amb

reptes que, a nivell local i global, afron-

la definició de la missió, visió i valors

tam actualment. Aquest procés culmina

de l’associació. Aquí es definiren la so-

en 2022 amb l’aprovació dels nous esta-

lidaritat, el compromís, la coherència,

tuts.

el consens i la transparència com els

L’any 2021 també destaca per la in-

valors que han de guiar el nostre treball

tensa comunicació i coordinació exis-

conjunt.

tent entre els agents de cooperació de

D’altra banda, en el mes de maig es va

les Illes Balears (Direcció General de Co-

iniciar una revisió dels estatuts de l’as-

operació, UIB, CONGIB, Fons Mallorquí,

sociació per incorporar canvis significa-

Fons Menorquí i Fons Pitiús) que es posa

tius en la composició i en les finalitats

de manifest amb el programa de forma-

de l’associació. Aquests canvis tenen el

ció “Cooperació feminista” organitzat

seu origen, d’una banda, en la necessi-

conjuntament al llarg de l’any. Igual-

tat d’equiparar-nos a l’estructura de la

ment, el Fons ha participat en el procés

resta de Fons de cooperació de l’Estat,

de formació i construcció col·lectiva de

que tenen com a sòcies només a institu-

l’avantprojecte de Llei de Cooperació

cions públiques, principalment, de caire

per a la transformació global de les Illes

local. De l’altra, en la necessitat de rede-

Balears, encapçalat per la Direcció Ge-

finir les finalitats de l’associació perquè

neral de Cooperació.

pugui donar respostes adequades als

i

Aquesta memòria és una versió reduïda. Podeu trobar la memòria
tècnica i econòmica completa, així com l’informe d’auditoria dels
comptes al nostre web: www.fonspitius.org
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EDUCACIÓ PER A LA
TRANSFORMACIÓ SOCIAL
(EpTS)
Tenim el convenciment que un desenvolupament respectuós amb els Drets
Humans i amb el planeta només és
possible amb una ciutadania que sigui
conscient dels reptes globals del món
actual, que se’n responsabilitzi i que
participi i actuï per transformar-los. A
través d'aquesta àrea, pretenem generar consciències crítiques i fomentar
que cada persona es faci responsable i
actuï per a la transformació de les estructures econòmiques, socials i culturals que generen vulneracions dels
Drets Humans i degradació del medi
ambient.
Creiem que l’escola està cridada a jugar un paper clau en aquest canvi. De
fet, l’ODS núm. 4 de l’Agenda 2030 de
Nacions Unides diu que “s’ha d’assegurar que tot l’alumnat adquireixi els coneixements necessaris per promoure
el desenvolupament sostenible: drets
humans, igualtat de gènere, promoció
de la cultura de pau i no-violència, valoració de la diversitat cultural, etc”.

XARXA DE CENTRES EDUCATIUS
SOLIDARIS
Amb l’objectiu d’acompanyar les escoles en aquest canvi, el Fons va crear
la Xarxa de Centres Educatius Solida-

ris, integrada per 11 centres de tots
els municipis de les Pitiüses, que s'han
compromès a fer un treball continuat
d'EpTS. El que pretenem 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 temàtiques que afecten
els seus drets fonamentals i els de les
altres persones. En 2021, hem treballat
al voltant de la igualtat de gènere i del
medi ambient, organitzant diverses
formacions per a professorat entorn
aquests dos eixos. A la vegada, l'alumnat ha realitzat projectes sobre aquestes temàtiques, que s'han enviat a les
escoles agermanades dels municipis
de San Lucas i Palacagüina (Nicaragua).
D'altra banda, s’han realitzat tallers
sobre consum responsable, igualtat
de gènere, pau i noviolència, sobirania
alimentària i salut planetària, per als
centres que ho han sol·licitat.
Hem complementat la nostra oferta
educativa als centres de primària i secundària de les Pitiüses amb diverses
exposicions i tallers sobre igualtat de
gènere, cultura de pau i, especialment,
Drets dels Infants, a través de la mostra Giramón.
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CAMPANYA: ELS ODS COM A EINA
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL
Des de fa 3 anys, el Fons treballa per
donar a conèixer els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), aprovats
en 2015 per l’Assemblea de Nacions Unides amb l’objectiu d’eradicar la pobresa,
protegir el planeta i assegurar la pau i
l’equitat per a tothom. Aquesta agenda
de desenvolupament sostenible, anomenada Agenda 2030, està formada
per 17 objectius que s’hauran d’assolir
d’aquí a 2030. Dins aquest marc, en 2021
hem realitzat diverses accions:

= Difusió dels ODS a través de les xarxes socials. S'han aprofitat les xarxes
socials com a recurs, relacionant les
notícies publicades amb l’ODS en que
s’emmarca l’activitat de la qual s’està
informant.

= Formació sobre els ODS a l'Ajuntament d'Eivissa. Continuant amb la tasca d'acompanyament a les institucions
públiques per a la implementació de
l'Agenda 2030 i els ODS, s'ha realitzat
una sessió formativa amb l'equip de govern de l'Ajuntament d'Eivissa.

ALTRES ACTIVITATS
En 2021 ha continuat la col·laboració
entre el Centre Betània de Càritas i el
Fons amb la realització de xerrades per
als infants i joves d'aquest centre.
Per finalitzar, dins el programa d'activitats del Consell de Formentera per a
commemorar el Dia Mundial de les Persones Refugiades, el Fons va participar
en una tertúlia en el programa de Far a
Far de Ràdio Illa i també va realitzar al
CEIP Sant Ferran la gimcana "Posa’t a les
seves sabates".
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Z

GUATEMALA

STEI Intersindical
 Defensa dels drets individuals i
col·lectius a 4 comunitats maies ixiles
rurals.

Creu Roja
 Mitigació de l’impacte de la Covid-19 a
famílies vulnerables a Coatepeque.

Z

EL SALVADOR

ACUA
 Enfortiment de cooperatives agropecuàries i
organitzacions de dones camperoles afectades per
la Covid-19.

Fundación Internacional Legado
 Promoció de la igualtat de gènere i empoderament
de dones de municipis rurals.

ECOS El Salvador
 Suport a organitzacions de La Libertad per la gestió
sostenible d’aqüífers i l’exigibilitat del dret humà a
l’aigua

Z

NICARAGUA

UCOM
 Millora de la disponibilitat d’aigua potable al
municipi de Palacagüina.
 Millora de la disponibilitat i gestió de serveis
d’aigua potable a San Lucas.
 Emergència: Millora de la seguretat alimentària al Corredor Sec de 4 municipis.

Asociación Tecuilcan

Z

PERÚ

 Reinserció social i econòmica de famílies,

Ayne España Trinitarias

dones i joves en estat de vulnerabilitat a causa

 Organització i articulació d’esforços davant

de la Covid-19 i desastres naturals.

la crisi sanitària provocada per la Covid-19.

SUPORT A PROJECTES
11 projectes dins la convocatòria anual

689.930€
75.000€

3 projectes d’emergència finançats

Z

MOÇAMBIC

Z

NEPAL

Mans Unides

Via Oberta a Louruc

 Enfortiment dels serveis d’atenció de

 Canalització d'aigua potable al poble de

VIH/sida per adolescents a la ciutat de

Kohelipani Dawa. Formació i prevenció Covid-19.

Beira.

Z

ÍNDIA

Fundació Vicente Ferrer
 Emergència: Oxígen per l’Índia. Recursos
d’oxigenoteràpia per a l’atenció mèdica de
pacients Covid-19 a Bathalapalli.
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BIBLIOTECA

=

Informa't a Fons: és una selecció

itinerant de llibres d'assaig, contes i audiovisuals que visita les biblioteques de

A la seu del Fons disposam d'una bi-

tots els municipis de les Pitiüses i que

blioteca especialitzada que inclou llibres,

ofereix noves perspectives per entendre

revistes i material audiovisual sobre drets

el món en què vivim i eines per fer-nos

humans, cooperació, medi ambient, con-

protagonistes de la seua urgent trans-

sum responsable, economia solidària,

formació.

conflictes, igualtat de gènere. A més, hi
ha una àmplia secció de literatura infantil

= Llegim el món: està destinada als in-

i una de material didàctic sobre intercul-

fants de les escoles de la Xarxa de Cen-

turalitat, educació per a la pau, ambiental

tres Educatius Solidaris i cada curs fa una

i per a la igualtat de gènere.

estada a cadascuna d'elles. Té l’objectiu

Amb l’objectiu d’apropar aquest con-

de fomentar a través de la lectura, la

tingut a la ciutadania de les Pitiüses, des

pau, la igualtat de gènere i el respecte

de fa 10 anys, posam en marxa anual-

pels drets humans, per les altres cultures

ment dos biblioteques viatgeres:

i pel planeta.

CONVENI PER A LA INTRODUCCIÓ AL CABIB
Amb la mateixa voluntat de facilitar l'accés i el coneixement del contingut de la
biblioteca, en 2021 hem pogut fer una passa endavant important: el Fons Pitiús i el
Consell Insular d'Eivissa han signat un conveni per a la introducció al CABIB (Catàleg
Bibliogràfic de les Illes Balears) del fons documental i audiovisual de la nostra biblioteca. Gràcies a la tasca de l'equip tècnic de la Biblioteca Pública Insular d'Eivissa, la
nostra biblioteca té una capacitat de projecció cap a l'exterior com no havia assolit
fins aquest moment.

ALIANCES

E

l Fons Pitiús treballa a la vora d'altres
institucions i entitats a fi d'establir
aliances que permetin avançar amb

més eficàcia en la consecució dels objec-

tius comuns.
Així, seguim un any més la línia que
marca l'Agenda 2030 de Nacions Unides
i en concret l'ODS 17, Aliances per aconseguir els Objectius. En aquest treball
conjunt, les persones i el planeta s’han de
col·locar al centre i és necessària la participació de tots els sectors de la societat i a
tots els nivells.
Encara que durant 2021 la pandèmia de
la COVID-19 ha impedit realitzar la major
part de les trobades de forma presencial,
el Fons ha incrementat la seva activitat en
aquests espais de concertació. Destaca,
per una banda, el treball realitzat al costat
del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i del Fons Menorquí de Cooperació:

=

Revisió conjunta dels estatuts dels

tres Fons, posant en comú aquells aspectes compartits.

= Compareixença davant la Comissió
d’Assumptes Socials i Drets Humans del
Parlament de les Illes Balears, per tal
d’explicar la tasca que es porta a terme
des dels Fons.

=

Organització d’un dels panells ex-

positius del Encuentro estatal de gobiernos locales y cooperación internacional al
desarrollo celebrat a Còrdova el mes de
novembre. Aquestes jornades van ser
organitzades per la Confederació de
Fons de Cooperació, de la que el Fons
Pitiús en forma part.
Per una altra banda, destacam el treball
iniciat en 2021 entre els tres Fons de les
Illes i la Direcció General de Cooperació, a
través dels 5 grups de feina creats per tal
de millorar la coordinació entre totes les
parts implicades: estratègia i planificació,
convocatòries, centres educatius, sensibilització i comunicació, projectes europeus.
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ELS COMPTES
CLARS
La major part dels recursos econò-

Els òrgans de decisió i execució que

mics que gestiona el Fons Pitiús de Co-

s’encarreguen de realitzar aquest con-

operació provenen de les institucions

trol són l’assemblea de socis i la junta

públiques sòcies: tots els Ajuntaments

executiva. A més, qualsevol persona pot

d’Eivissa, Consell d’Eivissa, Consell de

tenir informació de les activitats rea-

Formentera i Govern de les Illes Balears.

litzades i de la gestió del Fons a través

Això fa que sigui imprescindible in-

dels diferents canals emprats: edició de

formar a tota la societat pitiüsa sobre

la memòria anual, web, xarxes socials o

l’aplicació i gestió d’aquests recursos.

contactant directament amb el Fons.

Per tal de donar transparència als
moviments econòmics de cada exercici,
el Fons es sotmet anualment a una auditoria externa.



El Fons és una entitat declarada d’utilitat pública i, com a tal,
presenta els seus comptes anuals al Registre d’Associacions de
les Illes Balears i al Ministeri de l’Interior. Els nostres comptes
estan auditats per ALM Auditores Pitiusos S.L.
Podeu accedir als comptes detallats i a l’informe d ’auditoria de
2021 al nostre web www.fonspitius.org/espai-de-transparencia.

951.029,53€

PRESSUPOST L’ANY 2021

(99,42% provinent d’administracions públiques)

INGRESSOS
Aj. d'Eivissa
Aj. Sant Josep de sa Talaia
Govern de les Illes Balears
Consell d’Eivissa
Aj. de Santa Eulària des Riu
Aj. de Sant Antoni de Portmany
Consell de Formentera
Aj. de Sant Joan de Labritja
Altres

DESPESES
Projectes de cooperació
Projectes d’emergència
Seguiment i avaluació de projectes
Educació per a la
transformació social
Gestió

Altres despeses

SOCIS
INSTITUCIONS PÚBLIQUES
Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Ajuntament de Sant Joan de Labritja
Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera
Govern de les Illes Balears
ONGD
Ayne España Trinitarias
Cáritas Diocesana de Ibiza
Creu Roja
Dignidad
Ibiza Diócesis Misionera
Formenterers Solidaris
Fundació Vicente Ferrer
Ibiza Conciencia
Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI Intersindical
UNICEF
Via Oberta a Louruc
SOCIS COL·LABORADORS
UIB
GEN
Fundació Deixalles
PIMEEF
CEIP Sant Jordi
CEIP Puig d’en Valls
CEIP Santa Gertrudis
CEIP S’Olivera
CEIP Torres de Balàfia
CEIP Sant Antoni de Portmany
CEIP Sa Joveria
CC. Santíssima Trinitat
CEIP Labritja
CEIP El Pilar
EI Es Vedranell
Asociación Casa de Perú
Grupo GEA
IES Quartó de Portmany
CEIP Guillem de Montgrí

c. Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos
07800 Eivissa
971 390 298
info@fonspitius.org
www.fonspitius.org

