


El Fons Pitiús de Cooperació és una as-
sociació sense finalitat lucrativa forma-
da per  les institucions públiques locals i 
ONGD de les Pitiüses.  En total,  som  21 
entitats associades que creiem en la co-
operació internacional i que mostram el 
nostre compromís treballant de forma 
conjunta  en favor d’unes relacions més 
justes i equitatives.  
En un món on les problemàtiques són 
globals i estan interconnectades, ente-
nem  que les accions s’han d’abordar des 
de la coordinació i l’aliança entre múlti-
ples actors i des de la convicció que tot-
hom ha de formar part de la solució.  
En  aquest sentit, la pluralitat d’entitats 
que formam el Fons ens permet treba-
llar 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 
sostenibilitat de les accions que es posen 
en marxa.

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 transformació 

social. 
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— Organització d’activitats encaminades 
a generar una consciència crítica entre la 
ciutadania pitiüsa, per tal que es respon-
sabilitzi i formi part de la transformació 
del món des de l’àmbit local, però amb 
visió global.
En 2020, hem realitzat un important 
procés de reflexió per tal d’elaborar el 
primer Pla Estratègic de l’associació.  La 
necessitat de saber si estàvem donant les 
respostes adequades  als reptes actuals 
de la cooperació en el marc de l’Agenda 
2030, va ser el motor per a la realització 
del pla estratègic 2021-2024.
La primera passa va ser fer un diagnòstic 
de la situació en què es trobava el Fons. 
A partir  d’aquí, s’establiren i es validaren 

els reptes estratègics, els objectius i les 
accions per aconseguir-los, que guiaran 
la feina del Fons en els propers anys. Te-
niu aquí els 5 grans reptes que ens hem 
marcat:

R1 - Millorar la governança interna i ex-
terna.
R2 - Esdevenir referent a Eivissa i Formen-
tera en cooperació al desenvolupament i 
educació per a la transformació social.
R3 - Consensuar l’estratègia de coopera-
ció al desenvolupament.
R4 - Consensuar l’estratègia a d’educació 
per a la transformació social.
R5 - Garantir la sostenibilitat econòmica i 
maximitzar l’impacte del Fons.

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

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.
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La situació de crisi sanitària, econòmi-
ca i social derivada de la COVID-19, 
ens ha posat al davant la necessitat 

de fer canvis i adaptacions en el nostre 
treball a fi de poder donar respostes el 
més adients possibles a les noves proble-
màtiques.
Totes les accions del Fons s’han vist con-
dicionades i en totes les àrees s’han ha-
gut de fer variacions, però és en l’apar-
tat d’aliances i en el d’emergències on 
aquests canvis han tengut un major 
abast.

ALIANCES
Mesos abans de la pandèmia, des del 
Fons havíem iniciat el camí per establir i 
ampliar aliances amb altres actors. Crear 
sinèrgies, espais d’intercanvi, de col·labo-
ració i de suport mutu és imprescindible 
per  incrementar la nostra capacitat d’in-

UN NOU CONTEXT, 
NOVES RESPOSTES

cidència i de resposta davant els com-
plexos reptes que afronta la Humanitat. 
A més,  l’Agenda 2030 i, més en concret, 
l’ODS 17, defensen que un programa 
d’èxit de desenvolupament sostenible 
requereix aliances entre governs, sector 
privat i societat civil.
L’emergència sanitària i la crisi global 
que se n’ha derivat, han fet encara més 
evident que cooperar i donar respostes 
conjuntes, posant el planeta i els drets 
humans en el centre, és l’única via pos-
sible. Amb aquest convenciment i apro-
fitant les possibilitats que ens han ofert 
els canals telemàtics de comunicació, 
hem reforçat la nostra aliança amb els 
diferents actors de la cooperació de les 
Illes Balears (Direcció General de Coope-
ració, Fons Mallorquí de Solidaritat i Co-
operació, Fons Menorquí de Cooperació, 
UIB i CONGDIB) i amb la resta de fons 
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de cooperació de l’Estat a través de la 
Confederació de Fons de Solidaritat i 
Cooperació. D’altra banda, hem iniciat 
un estudi sobre les diferents entitats de 
caire social, ambiental, cultural, educa-
tiu, etc. de les Pitiüses com a primera 
passa per establir vincles i posar els 
fonaments de futures col·laboracions.

MODIFICACIONS DE PROJECTES
DE COOPERACIÓ I EMERGÈNCIES
Per fer front a la crisi derivada de la CO-
VID-19, s’aprovaren canvis en projectes 
aprovats a la convocatòria de 2019, per 
tal de substituir aquelles activitats que, 
o bé varen quedar paralitzades degut 
al confinament i les mesures de distan-
ciament social (formacions, tallers,...), 
o bé no es consideraven prioritàries en 
aquest nou context. Aquestes modifi-
cacions s’han orientat a la compra de 
material de prevenció sanitària per a la 
població general i per al personal dels 
centres de salut, així com a la de pa-
quets de productes alimentaris i d’hi-
giene. En total s’han autoritzat canvis 
en 7 dels 13 projectes aprovats en 2019.
D’altra banda, per tenir una major 
capacitat de resposta, ampliàrem la 
partida destinada a projectes d’emer-
gència, cosa que ha permès aprovar-ne 
7 per un import total de 174.869€ als 
països on estam treballant en coopera-
ció: Nicaragua, Guatemala, Hondures, 
El Salvador, Perú  i Índia.
La majoria han anat dirigits a pal·liar 
els efectes de la pandèmia, garantint 
la seguretat alimentària de 600 famílies 
i assegurant la prevenció contra la Co-

vid-19, mitjançant la dotació de materi-
als i equipaments a hospitals, centres 
de salut i centres educatius.  
Les entitats que han presentat aquests 
projectes són: UCOM, ACUA, Mans Uni-
des, Caritas, Fundació Vicente Ferrer, 
Caritas i  STEI. 
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Mans Unides
 Enfortiment d’alternatives de producció 
agroecològica a 20 comunitats.

STEI Intersindical
 Promoció dels drets humans per a afrontar 
la pandèmia de la COVID-19.

ACUA
 Reducció de la vulnerabilitat alimentària
 i sanitària de les famílies rurals.

ECOS El Salvador
  Enfortiment de la capacitat organitzativa 
del Foro del Agua per exigir el dret humà a l’aigua.

UCOM
 Accés i disponibilitat d’aigua neta per a persones en situació de 
vulnerabilitat a Palacagüina.
 Millorada la disponibilitat de serveis d’aigua potable a San Lucas.

Tecuilcan
 Resiliència i recuperació humana davant la crisi de la pandèmia
i el canvi climàtic.

GUATEMALA

EL SALVADOR

NICARAGUA
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Ayne España Trinitarias
 Enfortiment de la capacitat 
de dones i infants per afrontar 
la crisi de  la COVID-19.

Fundació Vicente Ferrer
 Habitatge digne 
amb sanejament bàsic 
per a 33 dones
i les seves famílies.

Via Oberta a Lauruk
 Canalització d’aigua potable 
al poble de Gaire-Baire. 
Formació i prevenció 
COVID-19.

Hem finançat 10 projectes dins la convocatòria anual: 

604.134€

SUPORT A PROjECTES

ÍNDIA

NEPAL

PERÚ
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EDUCACIÓ PER A 
LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL (EPTS) 

A través d’aquesta àrea, pretenem 
generar consciències crítiques i 
fomentar que cada persona es 

faci responsable i actuï per a la trans-
formació de les estructures econòmi-
ques, socials i culturals que generen 
vulneracions dels Drets Humans i de-
gradació del medi ambient. En 2020, 
totes les accions d’EpTS s’han hagut 
d’adaptar a la situació derivada de la 
pandèmia de la COVID-19.

CAMPANYA: ELS ODS 
COM A EINA 
DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

En 2015, l’Assemblea de Nacions Uni-
des va adoptar un conjunt d’objectius 
globals encaminats a eradicar la po-
bresa, protegir el planeta i assegurar 
la pau i l’equitat per a tothom. Aques-
ta agenda de desenvolupament sos-

tenible, anomenada Agenda 2030, està 
formada per 17 objectius (ODS) 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, aporten una visió molt 
més global i interdepenent dels reptes 
que afronta la Humanitat. Tothom, a 
qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper pro-
tagonista i pot treballar en la línia que 
estableixen els ODS. 
Des del Fons Pitiús,  treballam per donar 
a conèixer i difondre aquests objectius 
entre les nostres organitzacions i insti-
tucions locals sòcies i entre la ciutadania 
d’Eivissa i Formentera. 

En 2020, dins el marc d’aquesta campa-
nya, s’han realitzat les següents activi-
tats:

CCurs sobre com introduir l’Agen-
da 2030 i els ODS per al personal 
tècnic de les biblioteques de les 
Pitiüses, que va tenir lloc el mes 
d’octubre i va comptar amb dos 
formadores de la Fundació MUSOL.

DDifusió dels ODS a través de les 
xarxes socials.
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XARXA DE CENTRES 
EDUCATIUS SOLIDARIS

Actualment, està integrada per 11 cen-
tres educatius de tots els municipis de 
les Pitiüses, que s’han compromès a 
fer un treball continuat d’EpTS. L’ob-
jectiu fonamental de la Xarxa és con-
tribuir a la construcció d’una ciutada-
nia crítica amb la realitat que l’envolta 
i amb iniciativa i capacitat per incidir 
en totes aquelles temàtiques que afec-
ten els seus drets fonamentals i els de 
les altres persones. Al llarg del curs, el 
Fons acompanya tots aquests centres 
per avançar en aquest procés i ofereix 
també  formació per al professorat. 
En 2020, hem treballat especialment 
al voltant de la igualtat de gènere i la 
coeducació i, en novembre, organit-
zàrem el curs Coeducació a les escoles, 
eines d’aplicació que facilitaren des de 
Coeducacció.
Cada centre educatiu  està agerma-
nat amb una escola del municipi de 
San Lucas o de Palacagüina (Nicara-
gua), però les mesures de prevenció 
i contenció han impedit aquest any 
mantenir l’intercanvi de treballs i 
d’experiències entre els centres ager-
manats que es feia cada any. De se-
guida que la situació ho permeti, ho 
reprendrem.
D’altra banda, quan ha estat possible 
fer-ho, s’han portat a terme a les es-
coles de la Xarxa tallers  per a l’alum-
nat (moviments de persones, pau, 
consum responsable, gènere i Drets 
dels Infants).

EXPOSICIONS 
I ALTRES ACTIVITATS

Hem complementat la nostra oferta 
educativa a tots els centres educatius 
de les Pitiüses amb diverses exposici-
ons sobre igualtat de gènere, cultura 
de pau i, especialment, Drets dels In-
fants, a través de la mostra Giramón. 
A més, hem realitzat formacions per 
a l’alumnat d’educació secundària al 
voltant de la igualtat de gènere i de la 
cultura de pau.

BIBLIOTECA

La seu del Fons compta amb una bibli-
oteca especialitzada en drets humans, 
cooperació, comerç just, consum 
conscient, economia solidària, conflic-
tes, igualtat de gènere.
Adaptant-nos a la situació sanitària, al 
llarg de l’any, hem apropat el seu con-
tingut 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 han visitat 
tots els municipis d’Eivissa i Formen-
tera.
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ELS COMPTES 
CLARS

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: 
https://fonspitius.org/espai-de-transparencia/

Els recursos que gestiona el Fons 
Pitiús de Cooperació provenen, ma-
joritàriament, de les institucions pú-
bliques que en formen part: tots els 
Ajuntaments d’Eivissa, Consell d’Eivis-
sa, Consell de Formentera i Govern de 
les Illes Balears. 

Aquest origen públic fa que el con-
junt de la societat pitiüsa formi part 
del Fons i resulti imprescindible donar 
compte de l’aplicació dels recursos i de 
les eines que s’han utilitzat per assegu-
rar una bona gestió dels mateixos.
Amb aquesta voluntat, el Fons es sot-

met cada any a una auditoria externa, 
quedant supervisats els comptes i do-
nant transparència als moviments eco-
nòmics de l’exercici.

Els òrgans de decisió i execució que 
s’encarreguen de realitzar aquest 
control són l’assemblea de socis i la 
junta executiva. A més, qualsevol per-
sona pot tenir informació de les activi-
tats realitzades i de la gestió del Fons 
a través dels diferents canals emprats: 
edició de la memòria anual, web, xar-
xes socials o contactant directament 
amb el Fons.
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(99,52% provinent d’administracions públiques) 

944.974,41 €

DESPESES

D’INGRESSOS  L’ANY 2020

Ajuntament d'Eivissa – 33,33%
Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia – 17,20%

Govern de les Illes Balears – 15,87%
Consell d’Eivissa – 15,87%

Ajuntament de Santa Eulària des Riu – 7,41%
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany – 6,35%

Consell de Formentera – 3,17 %
Ajuntament de Sant  Joan de Labritja – 0,32%

Altres – 0,48%

El 63,94% a projectes de cooperació.
El 18,5% a  projectes d’emergència.
El 6,9% a gestió.
El 5,35% a educació per a la transformació social.
El 3,84% a seguiment i avaluació de projectes.
El 1,11% a altres despeses.
El 0,36% a aliances.

INGRESSOS
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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

mailto:info%40fonspitius.org?subject=
http://www.fonspitius.org

