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QUI
SOM
El Fons és una aliança
d’entitats públiques i
privades que treballen
de forma coordinada en
cooperació per al desenvolupament i educació per a
la ciutadania global.

El Fons Pitiús de Cooperació és una associació sense finalitat lucrativa formada per
les institucions públiques d’Eivissa i Formentera i les entitats pitiüses que treballen
en cooperació per al desenvolupament. En
total, som 21 entitats associades que creiem en la cooperació internacional i que
mostram el nostre compromís treballant
de forma conjunta en favor d’unes relacions més justes i equitatives.
Des d’una visió del món en la qual les
problemàtiques són globals i estan interconnectades, entenem que les accions
s’han d’abordar des de la coordinació i
l’aliança entre múltiples actors i des de la
convicció que tothom ha de formar part
de la solució.
En aquest sentit, la pluralitat d’entitats que
formam part del Fons ens permet treballar de manera més eficaç en dos àmbits
d’actuació:
– Suport a programes i projectes que
milloren les condicions de vida de les
poblacions desafavorides, incidint en la
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Treballam per transformar la realitat que ens envolta en una altra que es basi en el respecte global dels
drets humans, en la cura del medi ambient i en la
cultura de pau.
sostenibilitat de les accions que es po-

al nostre canal de youtube). Aprofitant

sen en marxa.

aquesta efemèride, també hem renovat

– Organització d’activitats encaminades

la nostra imatge corporativa i hem posat

a generar una consciència crítica en-

en marxa un procés de reflexió que ha de

tre la ciutadania pitiüsa, per tal que es

culminar a final de 2020 en un Pla Estra-

responsabilitzi i formi part de la trans-

tègic per al proper quadrienni. Aquest

formació del món des de l’àmbit local,

pla, ha de servir per fer un diagnòstic de

però amb visió global.

la situació actual de l‘associació i, a partir d’ell, donar un nou impuls a la feina

En 2019, celebràrem el 20è aniversari del

que ha de desenvolupar el Fons per fer-la

Fons i organitzàrem un acte commemo-

encara més eficient i per adaptar-la a les

ratiu sota el lema 1999-2019: 20 anys tre-

noves maneres d’entendre la cooperació

ballant per la justícia, els drets humans i

a nivell global. Totes les entitats que for-

la pau on es va presentar el documental

mam part del Fons estam cridades a tenir

Fons Pitiús de Cooperació: 20 anys, fet espe-

un paper actiu en aquest procés que hem

cialment per posar en valor les dos dèca-

engegat i que ens permetrà millorar la co-

des de feina del Fons Pitiús (es pot veure

operació que feim des de illes Pitiüses.

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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GUATEMALA

Z

Mans Unides
 Enfortiment d'alternatives de producció
agroecològica a 20 comunitats.

STEI Intersindical
 Alfabetització de 80 dones maies per a la
defensa dels seus drets (2n any).

Z

EL SALVADOR

ACUA
 Millora de les capacitats en producció agrícola de dones camperoles.
 Enfortiment del teixit social territorial per la defensa dels drets
humans.

Fundación Internacional Legado
 Prevenció de l'embaràs en adolescents.

Z

HONDURES

Cáritas
 Enfortiment de les capacitats en salut a 5
poblacions rurals.
 Emergència: Resposta al brot de dengue a
Santa Bárbara

Z

NICARAGUA

UCOM
 Accés a aigua potable i formació en la seva gestió a 2 comunitats rurals.
 Accés a energia assequible, segura i sostenible per a 52 famílies rurals.
 Emergència: Disminució de la inseguretat alimentària al "corredor sec".

Tecuilcan
 Millora de la salut humana i resiliència al canvi climàtic a 6 comunitats.

SUPORT A PROJECTES
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704.471€
44.746€

13 projectes finançats a la convocatòria anual

2 projectes d'emergència finançats

Z

PERÚ

STEI Intersindical
 Innovació pedagògica per la

Z

ÍNDIA

millora de les capacitats

Fundació Vicente Ferrer

productives i ús de les TIC

 Habitatge digne amb sane-

Ayne España Trinitarias

jament bàsic per a 28 dones

 Participació ciutadana com-

i les seves famílies.

promesa amb la cura del medi
ambient i el territori.

Z

NEPAL

Via Oberta a Louruc
 Canalització d'aigua potable
al poble de Lauruk.
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EDUCACIÓ TRANSFORMADORA
I PER A LA CIUTADANIA GLOBAL
XARXA DE CENTRES
EDUCATIUS SOLIDARIS

A

ctualment, la Xarxa està integrada per 11 centres educatius de tots els municipis de

les Pitiüses.
Tots els centres educatius que en
són membres, s’han compromès a
fer un treball continuat d’educació
transformadora i per a la ciutadania global, ja que 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

= El coneixement d’altres formes de
viure i d’altres cultures.

=

L’intercanvi d’experiències, de coneixements, actituds i pràctiques

en totes aquelles temàtiques que

en diverses temàtiques, des d’una

afecten els seus drets fonamen-

relació de reciprocitat i de respecte

tals i els de les altres persones. Al
llarg del curs, el Fons acompanya
tots aquests centres per avançar en
aquest procés.
Cada centre educatiu està agermanat
amb una escola del municipi de San
Lucas o de Palacagüina (Nicaragua).
Aquest agermanament té com objectius:

mutu.

= La comprensió, d’una manera molt
directa, de que les problemàtiques
que afronta la Humanitat són globals: ens afecten a tots i totes i , alhora, tenim a la nostra mà formar
part de la solució.
Uns i altres centres han realitzat i s’han
intercanviat treballs d’investigació sobre els Objectius de Desenvolupament

=

L’apropament dels infants i del
professorat a la realitat d’un altre país.

Sostenible i, actualment, estan treballant sobre la igualtat de gènere.
A més, s’han portat a terme a les esco-
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les de la Xarxa tallers per a l’alumnat
(canvi climàtic, pau, consum responsable, gènere, migracions...) i cursos
i trobades de formació amb el professorat (ODS, igualtat de gènere i consum conscient).

CAMPANYA: ELS ODS COM A EINA
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

E

n 2015, l’Assemblea de Nacions
Unides va adoptar un conjunt
d’objectius globals (els Objec-

tius de Desenvolupament Sostenible
- ODS) encaminats a 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 es desglossen en 169 metes que s’hauran
d’assolir d’aquí a 2030.
Els ODS busquen la implicació de tots
els actors, governs estatals, governs
locals, entitats de la societat civil i de
qualsevol persona, alhora que aporten
una visió molt més global i interdepenent dels reptes que afronta la Humanitat. Tothom, a qualsevol lloc, hi
pot tenir un paper protagonista i pot
treballar en la línia que estableixen els
ODS.
Des del Fons Pitiús, consideram que
els ODS poden ser una ferramenta
útil per apoderar-nos, per sentir que
formam part d’un moviment a nivell
global que ens ha de permetre incidir
des de l’àmbit local en la transformació de tot allò que és contrari als Drets
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Humans i al respecte del medi ambient.
Per aquest motiu, estam fent passes per
donar a conèixer i difondre aquests objectius entre les nostres organitzacions i
institucions locals sòcies i entre la ciutadania d’Eivissa i Formentera.
Aquestes són les activitats que s'han
portat a terme en 2019 dins el marc
d'aquesta campanya:

= Formació amb l’equip de govern i
personal tècnic de l’Ajuntament de
Sant Josep de sa Talaia, impartida
per Nacho Martínez, sociòleg i investigador del col·lectiu La Mundial.

=

Formació per al personal tècnic de
les biblioteques de les Pitiüses.

= Emissió dels 17 audiovisuals creats
pel Fons Pitiús Els ODS des d’Eivissa i

BIBLIOTECA

L

a seu del Fons compta amb una
biblioteca (que és d’accés lliure i
ofereix servei de préstec, de con-

sulta i d’orientació bibliogràfica) especialitzada en drets humans, cooperació,
comerç just, consum conscient, economia solidària, conflictes, igualtat de
gènere, una secció de literatura infantil i juvenil i una de material didàctic
sobre totes les temàtiques que s’inclouen en l’educació per a la transformació social.
Al llarg de l’any i, per facilitar l’accés
al seu contingut, l’apropam al públic
a través de diverses vies: préstec a les
escoles de la Xarxa i biblioteques viatgeres (Informa’t a Fons i Llegim el món),
que visiten tots els municipis d’Eivissa i
Formentera.

Formentera a la TEF i
les cunyes radiofòniques a Ràdio Illa.

=

Coordinació amb el
Fons Mallorquí, el
Fons Menorquí, la
CONGDIB, la UIB i el
Govern de les Illes
Balears per unificar
esforços en la consecució del ODS.

►

Trobaràs tots els vídeos a:
fonspitius.org/objectius-de-desenvolupament-sostenible
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ALIANCES

L

’Agenda 2030 de Nacions Uni-

a nivell pitiús, balear, estatal i europeu

des

amb:

i en concret l’Objectiu de

Desenvolupament Sostenible nú-

mero 17, Aliances per aconseguir els
Objectius, posen de manifest que un
programa d’èxit de desenvolupament
sostenible requereix aliances entre els
governs, el sector privat i la societat civil. Aquestes aliances, que han de ser
inclusives, basar-se en metes i valors
compartits i col·locar les persones i el
planeta en el centre, són necessàries a
nivell global, regional, nacional i local.
És en aquesta línia que el Fons Pitiús
treballa conjuntament amb altres
institucions i entitats i estableix una
xarxa d'aliances que permet avançar
amb més eficàcia en la consecució
dels objectius comuns.
Així, al llarg de l'any, establim aliances,

= Institucions i entitats sòcies.
= Fons Mallorquí de Solidaritat

i

Cooperació i Fons Menorquí de Cooperació.

= Confederació de Fons de Solidaritat i Cooperació, que aglutina tots
els fons de cooperació de l’Estat espanyol.

= ALDA (Associació Europea per a la
Democràcia Local).
D’altra banda, el Fons forma part
d’òrgans consultius i de coordinació
del Govern de les Illes Balears en
matèria de cooperació per al desenvolupament, com el Consell de
Cooperació i la Comissió de Coordinació d’Ens Territorials.
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ELS COMPTES
CLARS
La societat pitiüsa en el seu conjunt for-

Així, el Fons se sotmet anualment a una

ma part del Fons Pitiús de Cooperació,

auditoria externa de manera voluntària,

ja que els recursos que gestiona el Fons

per tal de supervisar els comptes i donar

són, majoritàriament, d’origen públic, és

transparència als moviments econòmics

a dir, provenen de les institucions públi-

de l’exercici.

ques que en formen part: Ajuntaments,
Consell d’Eivissa, Consell de Formentera

L’assemblea de socis i la junta executiva,

i Govern de les Illes Balears.

com a òrgans de decisió i execució, s’encarreguen de realitzar aquest control.

Per aquesta raó, resulta imprescindible

Però, a més, qualsevol ciutadà o ciuta-

donar compte, de forma rigorosa, de

dana pot tenir informació de les activi-

l’aplicació d’aquests recursos i de les

tats desenvolupades i de gestió del Fons

eines que s’han emprat per assegurar

a través de la memòria anual, el web, les

una bona gestió dels mateixos.

xarxes socials o contactant amb el Fons.



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 al nostre web www.fonspitius.org).
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953.618 €

D’INGRESSOS L’ANY 2019

(93,50% provinent d’administracions públiques)

INGRESSOS
Ajuntament d'Eivissa – 33%
Govern de les Illes Balears – 15,72%
Consell d’Eivissa – 15,72%
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia – 12,58%
Ajuntament de Santa Eulària des Riu – 7,34%
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany – 6,29%
Consell de Formentera – 2,09 %
Ajuntament de Sant Joan de Labritja – 0,31%
Altres – 6,94%

DESPESES
El 73,87% a projectes de cooperació.
El 7,56% a gestió.
El 5,27% a educació per a la transformació social.
El 4,69% a emergències.
El 4,08% a seguiment i avaluació de projectes.
El 4,07% a altres despeses.
El 0,44% a aliances.

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

FONS PITIÚS DE COOPER ACIó
c. Arxiduc Lluís Salvador, 19 baixos
07800 Eivissa
971 390 298
info@fonspitius.org
www.fonspitius.org

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

