
MEMÒRIA 2017

DE COOPERACIÓ
FONS PITIÚS 



El Fons Pitiús de Cooperació és una 

associació sense finalitat lucrativa  que 
té com a sòcies  les institucions públi-

ques d’Eivissa i Formentera i  les enti-
tats que hi treballen en cooperació per 
al desenvolupament.  En total, som  21 
entitats associades que mostram el 
nostre compromís amb la cooperació 

internacional treballant de forma con-

junta  en favor d’unes relacions més 
justes i equitatives. La característica 
que ens ha permès arribar a acords al 
llarg dels gairebé 20 anys de treball del 
Fons és el consens. 

Actualment, el Fons és l’òrgan de re-

ferència en temes de cooperació inter-
nacional a les nostres illes i la implica-

ció de les administracions públiques és 
fonamental per sostenir la seva tasca. 

Des d’una visió del món en la qual 
les problemàtiques són globals i estan 

QUI SOM
L’Assemblea de socis  

i sòcies és l’òrgan suprem  

de l’associació.  

Cada entitat associada 

té dret a un vot.
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interconnectades, entenem  que les ac-

cions s’han d’abordar des de la coordi-
nació i l’aliança entre múltiples actors i 
des del  compromís de què tothom ha 
de formar part de la solució.

En  aquest sentit, la pluralitat d’enti-
tats que formam part del Fons ens per-
met treballar de manera més eficaç  en 
dos àmbits d’actuació:

= Suport a programes i projectes que 
milloren les condicions de vida de les 
poblacions desfavorides,  incidint en la 
sostenibilitat de les accions que es po-

sen en marxa. Al Fons, gestionam els 
recursos aportats per les institucions 

públiques, i ho fem amb un equip tèc-

nic professional que realitza la valora-

ció i el seguiment  dels projectes que es 
financen, a partir de les bases aprova-

des pel conjunt de  socis del Fons.

= Organització d’activitats encamina-

des a sensibilitzar la ciutadania pitiüsa 
en la defensa dels drets humans i a 
afavorir una mobilització social crítica, 
participativa, responsabilitzada i amb 
capacitat d’incidència i transformació 
des de l’àmbit local, però amb visió glo-

bal. Creiem necessari impulsar la rela-

ció entre els pobles sobre la base de la 

justícia i la solidaritat.

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.orgi

El consens és la característica que ha  

permès arribar a acords a les entitats  

associades al llarg dels gairebé 20 anys 

de treball del Fons. 
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SENSIBILITZACIÓ  
I EDUCACIÓ
CAMPANYA

Per tal de prevenir actituds xenòfobes i reflexionar al voltant 

de les causes que provoquen els desplaçaments forçats hem 

portat a terme la campanya El viatge incert: conflictes i migraci-

ons. Entre les diverses activitats organitzades (curset a la UOM, 

gimcana per a infants de primària per afavorir l'empatia amb les 

persones migrants...) destacam dos exposicions fotogràfiques 
que varen comptar amb la presència dels autors:

=  L'ÈXODE SIRIÀ: LLUITANT PER LA SUPERVIVÈNCIA d'Aleix 

Oriol i Vergés, editada pel Fons i  finançament de la Unió 
Europea.

=  MIGRACIONS I FRONTERES, de José Palazón, editada pel 

Fons Menorquí de Cooperació.

 

XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS
La Xarxa està integrada per 9 escoles de l'illa d'Eivissa que 

s'han compromès a fer un treball continuat d'educació transfor-

madora i per a la ciutadania global.

L'objectiu fonamental de la Xarxa és contribuir a la construc-

ció 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.

Cada centre educatiu  està agermanat amb una escola del 

municipi de San Lucas (Nicaragua). Uns i altres han realitzat i 

s'han intercanviat treballs d'investigació sobre les migracions i 

sobre el canvi climàtic. A través d'una beca, s'ha establert un 
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intercanvi d'experiències entre mestres 

d'Eivissa i de Nicaragua. Enguany, Donald 

Montalván, mestre de l’escola Edmundo 

Días Ríos, ha visitat les nou escoles de la 

Xarxa.

A més, s'han portat a terme tallers  per 

a l'alumnat (pau, consum responsable, gè-

nere, migracions...) i cursos i trobades de 

formació amb professorat.

 

EXPOSICIÓ GIRAMÓN
Aquesta exposició, que ha passat pels 

diferents municipis de les Pitiüses, ofereix 

la possibilitat d’introduir l’educació per a 

la ciutadania global en les primeres eta-

pes educatives. Giramón, està pensada 

per a infants d’educació infantil amb la 

intenció que els més petits coneguin la 

realitat d’altres llocs del món. L'han visitat 

35 grups de 12 escoles.

BIBLIOTECA
 La nostra biblioteca inclou llibres, re-

vistes i material audiovisual sobre drets 

humans, cooperació, comerç just, consum 

responsable, economia solidària, conflic-

tes, situació de la dona i dels infants, una 

secció de literatura infantil i juvenil i una 

de material didàctic sobre interculturalitat 

i educació per a la pau, ambiental, per al 

desenvolupament i en valors.

L'apropam al públic a través de diver-

ses vies: préstec de sala, préstec a les es-

coles i biblioteques viatgeres, que visiten 

tots els municipis d’Eivissa i Formentera.
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STEI/Ensenyants Solidaris

 Formació continuada  

per a 200 docents

AYNE España Trinitarias

 Enfortiment de la condició social  

i econòmica de 100 famílies

STEI/Ensenyants Solidaris

 Empoderament de 250 dones i joves.

Mans Unides

 Capacitació en agricultura sostenible  

per a 100 famílies.

ACUA

 Accés a aigua potable per a 561 persones.

UCOM

 Millora en l'abastiment  

d'aigua potable a 239 famílies.

 Accés a aigua potable  

per a 107 famílies.

TECUILCAN

 Empoderament econòmic  

i social de 150 dones i joves.

GUATEMALAZ

EL SALVADORZ

NICARAGUAZ

PERÚZ
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Dignidad

 Escolarització per a 692 infants.

 Alfabetització per a 2.675 adults.

Fundació Vicente Ferrer

 Construcció d'habitatges per 

a 168 persones.

Hem finançat 11 projectes  
per un import total de:

483.794€

SUPORT A PROJECTES

ÍNDIA

MOÇAMBIC

Z

Z



PERÚ
Entre gener i abril de 2017, la zona centre i nord 

del país va patir fortes inundacions, que afectaren 
813.239 persones. A través de Creu Roja, STEI In-

tersindical i Ayne España Trinitarias, el Fons ha 
intervingut en 3 projectes:  dotació de material 
escolar i roba d’abric, rehabilitació de sostres 
d’habitatges i construcció de latrines i  habi-
tatges provisionals.
 

NICARAGUA
Aquest país s’ha vist afectat per la tempesta Nate, 

que a mitjans d’octubre, va causar 13 morts, 14.262 damnifi-

cats i 3.759 habitatges afectats. Amb el projecte aprovat pel 
Fons, l’associació Tecuilcan ha reactivat els sistemes produc-

tius de famílies amb pocs recursos a l’illa d’Ometepe.

52.059€ destinats a 4 projectes d'emergència

EMERGÈNCIES

SEGUIMENT DE PROJECTES
Des del Fons, realitzam un seguiment dels   

projectes finançats  per diferents vies:  els  infor-
mes tècnics i econòmics que les entitats finan-

çades presenten, la comunicació directa amb 
aquestes entitats i  seves contraparts i els viat-

ges de seguiment. En 2017, aquest viatge va ser 
a Perú on es visitaren  8 projectes finançats en els 

darrers quatre anys.
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L
a desigualtat, l’empobriment, els 
desplaçaments forçats, les dife-

rents formes d’esclavitud, la so-

breexplotació dels recursos, el canvi 
climàtic i la violència en totes les seues 
vessants, són alguns dels problemes 
que afrontam i que es caracteritzen per 
ser transnacionals, és a dir, observables 
a tot el planeta.

Aquesta realitat ens situa com a part 
d’un engranatge que ha de treballar des 
del nivell local per influir en el benestar 
global.  Així ens ho recorda l’agenda 
2030 d’Objectius de Desenvolupament 
Sostenible aprovada per Nacions Uni-
des. Aquesta agenda  ens interpel·la a 
tots i totes sobre si fem allò que la re-

alitat ens demanda per a la construcció 

d’un món més just i sostenible.
Les entitats que formam part del Fons 

ens sentim  concernides per aquesta re-

alitat  i creiem que la cooperació  inter-

nacional des de l’àmbit local ens permet 
apropar-nos a col·lectius d’altres indrets 
del món per a prioritzar el desenvolu-

pament humà sostenible, sense condi-
cionaments polítics o comercials. Això,  
amb la voluntat de transformar  unes 
condicions de vida que provenen de re-

lacions injustes però també  vinculant 
les problemàtiques  d’aquí i d’allà de 
forma positiva per enfortir-nos mútua-

ment.
Però, a més, també pensam que hi ha 

d’haver una transformació en el nostre 
entorn. Per aquesta raó, des del Fons 
promovem una reflexió crítica al voltant 
de les polítiques econòmiques, socials 
i ambientals que es porten a terme i 
apel·lam a la pròpia responsabilitat com 
a ciutadans i ciutadanes  per a construir 

una societat més sostenible i igualitària.

Per què ho feim?
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ELS COMPTES 
CLARS

La societat pitiüsa en el seu conjunt 
forma part del Fons Pitiús de Coopera-

ció a través del pagament dels seus im-

postos, ja que els recursos que gestiona 
el Fons provenen, majoritàriament, de 
les entitats publiques que en formen  
part: Ajuntaments, Consell d’Eivissa, 
Consell de Formentera i Govern de les 
Illes Balears.

Per aquesta raó, resulta imprescin-

dible donar compte de forma rigorosa 

de l’aplicació d’aquests recursos i de les 
eines que s’han emprat per assegurar 
una bona gestió dels mateixos.

Així, el Fons se sotmet anualment a 
una auditoria externa de manera volun-

tària per tal de supervisar els comptes i 
donar transparència als moviments eco-

nòmics de l’exercici.
L’assemblea de socis i la junta execu-

tiva com a òrgans de decisió i execució 
són les encarregades de realitzar el con-

trol dels comptes i d’aprovar-los.
 Però, a més, qualsevol ciutadà o 

ciutadana pot rebre informació de les 

activitats desenvolupades i dels seus 
imports a través de l’edició de la memò-

ria anual, el web, i les xarxes socials. Així 
mateix, qualsevol persona  que necessiti 
aprofundir en alguna de les tasques del 
Fons, pot fer-ho sol·licitant aquesta in-

formació directament a la seva oficina.

Els nostres comptes estan auditats per ALM Auditores

(podeu accedir als comptes detallats i a l’informe

d ’auditoria al nostre web www.fonspitius.org).

El Fons és una entitat declarada d’utilitat pública  

i, com a tal, presenta els seus comptes anuals davant 

el Registre d’associacions de les Illes Balears 

i el Ministeri de l’Interior.
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(97% provinent d’administracions públiques)

769.420,88€

DESPESES

PRESSUPOST L’ANY 2017

Ajuntament d'Eivissa – 30%

Govern de les Illes Balears – 21%

Consell d’Eivissa – 19,50%

Aj. de Sant Josep de sa Talaia – 9,75%

Aj. de Santa Eulària des Riu – 8,45%

Aj. de Sant Antoni de Portmany  - 5,30%

Consell de Formentera – 2,60%

Aj. de Sant  Joan de Labritja – 0,40%

Altres – 3%

El 69% a projectes de cooperació

El 9% a educació per a la transformació social.

El 8% a seguiment i avaluació de projectes.

El 8% a gestió.

El 6% a emergències.

INGRESSOS



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

Caritas

Creu Roja

Dignidad

Ibiza Diócesis Misionera

Formenters 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

CEIP Sa Joveria

C.C. Santíssima Trinitat

CEIP Labritja

Asociación Casa de Perú

Grupo GEA

IES Quartó de Portmany

CEIP Guillem de Montgrí

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ 

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR núm. 19 BAIXOS 

07800 EIVISSA

971 390 298

info@fonspitius.org

www.fonspitius.org


