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Presentació
Aquesta memòria concentra les activitats portades a terme durant l’any
2016 pel Fons Pitiús de Cooperació. Totes elles busquen aconseguir
els diferents objectius pels quals el Fons va ser creat: contribuir a millorar les condicions de vida de les poblacions desafavorides; afavorir
una mobilització social crítica, participativa, responsabilitzada i amb capacitat d’incidència i transformació des de l’àmbit local, però amb visió
global.
El primer objectiu es persegueix a través de la convocatòria de projectes
que, enguany, va tenir lloc en el mes de maig. A través d’ella es dóna
suport a iniciatives per a dignificar la vida de milers de persones, cobrint
les seves necessitats bàsiques, però també buscant aquelles causes
estructurals que provoquen les desigualtats per fer que els canvis siguin
sostenibles.
El segon objectiu ens posa a naltros mateixos en el centre, com a protagonistes necessaris per al canvi. En aquest sentit, les activitats realitzades a l’àrea de educació per a una ciutadania global ens parlen de
dures realitats en les quals tots i totes hi tenim alguna cosa a dir.
En aquesta mateixa línia se centra l’estratègia que, ara fa dos anys ,
s’ha engegat als centres de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris.
Mitjançant l’agermanament amb escoles del municipi de San Lucas (Nicaragua), els infants desenvolupen projectes educatius que els aporten
coneixements, però que també els situa com a part imprescindible en
la transformació cap a unes relacions més justes i equitatives. Aquesta
estratègia no només implica a l’alumnat sinó que pretén arribar a tota la
comunitat educativa: famílies, professorat i personal extern a l’escola.
La voluntat és mostrar que temàtiques com els drets humans, el consum responsable, el canvi climàtic, la desigualtat,...han de ser tractats
de forma transversal a totes les àrees i a tots els àmbits.
D’altra banda, després de tres anys de prospecció dins la Unió Europea
per trobar fórmules de finançament, s’ha aconseguit una subvenció per
a l’edició d’una exposició fotogràfica dins la campanya El viatge incert:
conflictes i moviments migratoris. Aquesta concessió suposa un esperó per a presentar altres projectes a un organisme molt exigent amb la
qualitat de tot allò que finança.
Des del Fons creiem que la cooperació per al desenvolupament pot
contribuir a transformar el món en què vivim i reivindicam la figura del
Fons com a eina eficaç per treballar en aquesta direcció.
Ana Ribas Alonso
Presidenta
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INFORMACIÓ ECONÒMICA
El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de manera voluntària des de fa quinze
anys, per tal de supervisar els comptes i donar transparència als moviments econòmics de l’exercici.
L’empresa encarregada de fer l’auditoria és ALM Auditores. L’informe de l’any 2016 es va presentar a
l’Assemblea Ordinària de Socis que va tenir lloc el 27 de març de 2017 a l’edifici municipal de l’antic
ajuntament de Sant Joan de Labritja.

INGRESSOS
Administracions públiques

730.700,00€

98,91%

600,00€

0,08%

Socis col·laboradors

3.742,16€

0,51%

Subvenció Unió Europea

2.800,00€

0,39%

Donatius / Ingressos extraordinaris

539,25€

0,07%

Interessos

320,47€

0,04%

738.701,88€

100%

539.109,46€

72,98%

Emergències

15.000,00€

2,03%

Unió Europea

4.400,00€

0,60%

Seguiment de projectes

37.742,41€

5,11%

Educació per a la ciutadania global

47.540,37€

6,44%

Administració i gestió

70.192,89€

9,50%

3.716,77€

0,50%

Pèrdues

21.000,00€

2,84%

TOTAL

738.701,90€

100%

ONG

TOTAL

DESPESES
Projectes de cooperació

Despeses amortitzacions
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APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES
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MEMÒRIA D’ACTIVITATS

1. FUNCIONAMENT
El funcionament del Fons Pitiús es regeix per les decisions que es prenen en els seus òrgans de govern:
l’Assemblea de Socis i la Junta Executiva.

L’Assemblea s’ha reunit en tres ocasions durant el
2016:
- El 17 de març es va reunir a la sala de plens de
l’Ajuntament de Sant Antoni de Portmany. S’hi va
aprovar la memòria tècnica i econòmica de 2015 i
les línies de treball i el pressupost de 2016, que va
quedar fixat en 734.300€.
- El dia 11 d’abril es va tornar a reunir a l’Ajuntament
d’Eivissa per a l’aprovació de les bases de la convocatòria de projectes de cooperació 2016.
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- Finalment, el 18 de maig, l’Assemblea, reunida novament a l’Ajuntament d’Eivissa, va aprovar les bases per a la presentació de projectes d’emergència
2016 i les activitats de la campanya de sensibilització
sobre conflictes i moviments migratoris.
D’altra banda, la Junta Executiva, que té entre
d’altres funcions la d’executar els acords presos en
assemblea i la d’aprovar els projectes de cooperació,
s’ha reunit en set ocasions al llarg de l’any.

2. ÀREA DE PROJECTES
2.1. PROJECTES DE COOPERACIÓ
En 2016, s’han aprovat un total de 13 projectes de cooperació: 9 d’ONG d’Eivissa i Formentera per un
valor de 364.107€ i 4 de cooperació directa per 159.595€.
Aquí en teniu els detalls tècnics.

SUDAMÈRICA

PERÚ
FORMACIÓ CONTÍNUA PER A DOCENTS COM A EINA
DE DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT (2n any)
ZONA: Lima (Lima Metropolitana), Cajamarca (Cutervo), San Martín (Lamas)
ONG: STEI/Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: Instituto de Pedagogía Popular
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 240 docents
SECTOR: Educació / Formació
APORTACIÓ FONS: 21.000€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa
Aquest projecte és la continuació del presentat en la
convocatòria de 2015 i que s’està contribuint a enfortir el dret humà a l’educació, a través de l’augment
de les capacitats metodològiques i didàctiques dels
mestres de diverses províncies de Perú.
Amb aquesta iniciativa es busca consolidar una
xarxa de mestres innovadors i aprofundir, sistematitzar i socialitzar innovacions, fent ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
Es compta amb l’acceptació i el compromís de

cada institució educativa, dels docents organitzats,
així com amb el conveni amb les Unidades de Gestión Educativa Locales (UGEL). A més, es compta
amb l’acceptació i homologació de la Universitat Pública USAC.
Es disposa d’una plataforma Moodle amb quatre anys
d’experiència en la formació a distància. Aquesta formació serà impartida per docents de les Illes Balears
(voluntaris de l’STEI) que no rebran cap retribució.
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SUPORT A LA MILLORA DE LA SEGURETAT ALIMENTÀRIA I AUTOGESTIÓ COMUNITÀRIA DE LES FAMÍLIES RURALS
ZONA: San Juan Bautista - Loreto
ONG: Creu Roja
CONTRAPART: Cruz Roja Peruana
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 300
SECTOR: Seguretat alimentària /
enfortiment comunitari
APORTACIÓ FONS: 35.000€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

Mitjançant dues línies d’acció, aquest projecte pretén contribuir a millorar les condicions de vida de les
famílies de la comunitat 13 de Febrero del municipi
San Juan Bautista:

- Seguretat alimentària i nutricional: implantació d’horts familiars amb producció orgànica
d’hortalisses. Les famílies comptaran amb l’ajuda
d’un tècnic agrònom. La finalitat és millorar les
condicions alimentàries i nutricionals de les famílies, així com enfortir la participació de les dones.
- Mitjans de vida: enfortir les capacitats de generació i gestió d’ingressos a través del desenvolupament d’autogestió comunitària amb la formació
d’una associació civil o una cooperativa rural agrícola. Amb elles, podran obtenir crèdits, entrades,
capacitació i altres serveis promovent el benestar
dels seus membres, tenint les eines per formular
davant les autoritats demandes que representin els
interessos de l’organització.

GESTORS SOCIALS CONTRIBUEIXEN AL DESENVOLUPAMENT
SOCIOECONÒMIC EN LES SEVES LOCALITATS
ZONA: Lima - Ancón, Puente Piedra
ONG: Ayne España Trinitarias
CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 200
SECTOR: Econòmic - Productiu
APORTACIÓ FONS: 57.664€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Santa Eulària des Riu /
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany / Ajuntament
de Sant Joan de Labritja

Amb aquesta iniciativa es busca que dones i
homes siguin capaços de promoure espais socioeconòmics organitzats allà on viuen. Al mateix
temps, es corregiran les pràctiques discriminatòries i la forma inequitativa de distribuir el poder,
que impedeix el desenvolupament socioeconòmic i polític dels actors participants.
D’ altra banda, es vol impulsar un procés de desenvolupament econòmic local participatiu que
fomenti les iniciatives i capacitats dels gestors
socials, possibilitant la posada en pràctica d’una
estratègia de desenvolupament comuna orientada a estimular l’activitat econòmica solidària.
Per a la sostenibilitat del projecte, es realitzarà un
procés d’articulació amb els governs locals i les
institucions públiques i privades que participen
en espais concertats. En aquest sentit, el projecte està dins les línies de desenvolupament del Pla
de Desenvolupament Local de tots dos districtes.
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CENTREAMÈRICA

GUATEMALA
FORMACIÓ CONTINUADA PER A DOCENTS,
COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT I SOLIDARITAT (2n any)
ZONA: Sololá, Chimaltenango, Quiché,
Alta Verapaz, Quetzaltenango i Guatemala
ONG: STEI /Ensenyants Solidaris
CONTRAPART: SEFCA
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ:
480 docents
SECTOR: Educació / Formació
APORTACIÓ FONS: 28.500€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

Aquest projecte és la continuació del presentat en la
convocatòria de 2015. Vol contribuir a enfortir el dret
humà a l’educació a través de l’augment de les capacitats metodològiques i didàctiques dels mestres de
6 departaments de Guatemala, així com del personal
tècnic en educació formal i no formal, i del personal
de les organitzacions socials que compleixen una
funció educativa des de diferents àmbits.
El número de docents beneficiaris d’aquest segon
any es preveu en un total de 480. Durant un any, es
realitzaran 12 cursos semipresencials (6 per semestre), d’una durada de 60 hores lectives, més tres sessions presencials. Una vegada acabada la formació
teòrica, s’haurà de realitzar una aplicació didàctica.

En aquests cursos es tractaran temes transversals
del currículum bàsic nacional: pràctiques democràtiques a les escoles, educació en Drets Humans, habilitats socials, igualtat i equitat de gènere, respecte al
medi ambient, escola inclusiva...
Les sessions presencials les desenvoluparan especialistes locals de Guatemala. La formació a distància es podrà realitzar a través de la plataforma Moodle i serà impartida per docents de les Illes Balears,
que no rebran cap tipus de retribució econòmica.
Els cursos compten amb la homologació de la Universitat Pública USAC (Universitat de San Carlos de
Guatemala).
9

ENFORTIMENT DE L’ORGANITZACIÓ COMUNITÀRIA PER A LA PROMOCIÓ
DEL DESENVOLUPAMENT RURAL I L’AGROECOLOGIA
ZONA: Jalapa
ONG: Mans Unides
CONTRAPART: FUNDEBASE
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 550
SECTOR: Sobirania alimentària /
Producció comercialització
APORTACIÓ FONS: 59.982€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa / Consell
d’Eivissa

Els resultats que vol aconseguir aquest projecte
se centren en marcar la pauta a seguir per enfortir
l’organització comunitària, la capacitat de defensa
del territori i dels drets econòmics i socials de les comunitats agrícoles. En concret, es vol:
- Enfortir la comunitat per defensar el territori davant
la indústria minera.
- Capacitar la comunitat sobre drets humans.

- Realitzar campanyes per promocionar l’agroecologia
a escala comunitària.
- Enfortir el consell de promotors i promotores agroecològics en el coneixement del codi municipal i la
llei de sistema de consells de desenvolupament, perquè participin amb propostes al Consell Municipal de
Desenvolupament (COMUDE).

SOBIRANIA ALIMENTÀRIA I SALUT MATERNA I INFANTIL RECUPERANT
CONEIXEMENTS I PRÀCTIQUES DEL POBLE INDÍGENA ACHI
ZONA: Rabinal - Baja Verapaz
ONG: Paz con Dignidad
CONTRAPART: Cachuu Aloom (Madre Tierra)
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 115 famílies
SECTOR: Sobirania alimentària / Salut
APORTACIÓ FONS: 59.975€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa
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Aquest projecte vol contribuir a reduir la fam i millorar la salut materna i infantil des de la sobirania
alimentària, la gestió de l’aigua i la reducció de
la violència de gènere, promovent la participació
juvenil a sis comunitats indígenes maies achies
a Rabinal. Per assolir-ho, es desenvoluparà una
estratègia estructurada en quatre línies d’acció:
- Millorar la producció sostenible d’aliments
agroecològics d’especial valor nutritiu (com
l’amarant) i cultural, per l’autoconsum i la venta
en mercats locals i xarxes d’economia solidària.
- Millorar les pràctiques alimentàries i sanitàries
de grups familiars indígenes transformant les relacions de gènere i intergeneracionals recuperant
coneixements maies achies.
- Transformar l’opinió pública i les pràctiques individuals, familiars i comunitàries per reduir els
embarassos no desitjats, la violència masclista,
la contaminació i la destrucció ambiental, revaloritzant la cultura indígena maia achi.
- Enfortir l’organització Qachuu Aloom en gestió
de projectes, planificació estratègica, equitat de
gènere i participació juvenil.

NICARAGUA
ACCÉS A AIGUA POTABLE A DOS
COMUNITATS DEL MUNICIPI
DE PALACAGÜINA
ZONA: Las Torrez i Los Rincones - Palacagüina - Madriz
CONTRAPART: UCOM
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 185 famílies
SECTOR: Aigua
APORTACIÓ FONS: 25.000€
ASSIGNACIÓ: Consell de Formentera /
Govern de les Illes Balears
L’objectiu d’aquest projecte és millorar les condicions de vida de 185 famílies de dos comunitats rurals a través de l’accés a l’aigua potable i de la capacitació amb l’enfocament de gènere i salut ambiental a les famílies
protagonistes. Així mateix, es vol contribuir a millorar els sistemes d’abastiment d’aigua comunitaris (SAC)
des de la consideració de què l’aigua és un bé de domini públic i un dret humà.
Per tant, la intervenció derivada d’aquest projecte comprèn, d’una banda, la perforació de dos unitats de
pous i la instal·lació del sistema de bombeig, i d’altra, la capacitació de la població protagonista amb el
propòsit d’assegurar l’administració i sostenibilitat dels sistemes construïts, millorar les pràctiques de salut,
fomentar noves relacions d’equitat i igualtat de gènere i contribuir a la sostenibilitat ambiental.

NENS I NENES DE FAMÍLIES QUE HABITEN AL CORREDOR SEC
DEL MUNICIPI DE SAN LUCAS, MANTENEN ACCÉS CONTINUAT A
L’EDUCACIÓ PRIMÀRIA
El projecte és entès com la continuació
de l’esforç per a l’accés i permanència en
l’educació primària, de 386 infants que provenen de famílies en condicions socioeconòmiques difícils.
S’havia previst per part del govern central i local, anar assumint gradualment la responsabilitat educativa en un 100% l’any 2016, però, a
conseqüència de la sequera recurrent, aquesta
possibilitat s’ha vist postergada, ja que s’ha
hagut de constituir un fons de compensació
alimentària destinat a famílies en condicions
de crisi alimentària severa.
El projecte forma part del conjunt d’accions
que desenvolupa el govern central en la política d’aliances amb els governs locals, en pro
de disminuir els factors de deteriorament de
les condicions de vida de la població rural que
habita al corredor sec.
En el marc de l’acció plantejada, es pretén
fer el següent: garantir l’accés i permanència
de la població escolar fins la finalització de
l’educació primària; treballar en la seguretat
alimentària i la millora de la nutrició en la població escolar; i treballar en la gestió sostenible
dels recursos naturals.

ZONA: San Lucas - Madriz
CONTRAPART: UCOM
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 447 (386 infants)
SECTOR: Educació / Salut
APORTACIÓ FONS: 50.000€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears
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AIGUA, SANEJAMENT I TURISME RURAL COMUNITARI

ZONA: Altragracia i Moyogalpa - Rivas- Ometepe
CONTRAPART: Tecuilcan
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 415
SECTOR: Aigua i sanejament /
Activitats econòmiques
APORTACIÓ FONS: 34.004€
ASSIGNACIÓ: Govern de les Illes Balears

Aquest projecte vol donar suport a les iniciatives dels grups comunitaris en el seu desig de millorar les
condicions de vida, a través de processos de desenvolupament local, que enforteixin les capacitats dels
involucrats per administrar responsablement els recursos a la seva disposició i gestionin solucions duradores
a problemes o necessitats que sorgeixin.
Al municipi d’Altagracia, es donarà continuïtat a la fase I desenvolupada l’any passat i se centrarà en la xarxa
de distribució d’aigua a nivell de domicili, així com en el sanejament com a complement al pla d’inversió de
la municipalitat.
A Moyogalpa, es pretén impulsar el turisme rural a 4 comunitats per a aconseguir l’augment dels ingressos
de les famílies, tot aprofitant els atractius de la zona i potenciant els serveis turístics.

EL SALVADOR
ENFORTIMENT DE LA INTEGRITAT DE LES DONES DEFENSORES DEL DRET
HUMÀ A L’AIGUA AFILIADES A ASAPS A LA CORDILLERA DE EL BÁLSAMO
ZONA: Puerto de La Libertad, Huizúcar i Santa Tecla
CONTRAPART: ACUA
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 480
SECTOR: Aigua i sanejament
APORTACIÓ FONS: 50.591€
ASSIGNACIÓ: Consell d’Eivissa
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El projecte pretén garantir el dret a la seguretat
física i psicològica de les dones defensores del
dret humà a l’aigua, integrants de 15 sistemes
comunitaris d’abastiment d’aigua, agrupats en
l’estructura de segon nivell ASAPS (Associació
de Sistemes Autònoms d’Aigua Potable i Sanejament), ubicats als municipis del Puerto de La Libertad, Santa Tecla i Huizúcar. Es portarà a terme
a través d’un diagnòstic dels riscs i amenaces,
l’elaboració de protocols de seguretat, capacitacions i implementacions per millorar la protecció
personal i col·lectiva dels sistemes comunitaris
d’aigua i les defensores. Amb el suport dels titulars d’obligacions i els titulars de responsabilitats, s’establiran mecanismes de coordinació i
seguiment amb entitats públiques. Tot això, per a
l’aplicació de mesures cautelars i provisionals en
situacions de risc i garantir el dret a la participació als espais de presa de decisions per part de
les dones i les defensores, així com per incidir en
l’elaboració d’un marc regulatori que les empari.

ÀFRICA

MOÇAMBIC
SUPORT A L’EDUCACIÓ BÀSICA A LA COMUNITAT DE MARCAÇÃO-LUABO

ZONA: Zambézia
ONG: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 692 infants
SECTOR: Educació
APORTACIÓ FONS: 20.256€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament d’Eivissa

Aquest projecte permetrà l’accés a l’educació primària
de la població en edat escolar de la comunitat de Marcaçao durant l’any 2017. Per assolir aquest objectiu es
mantindrà en funcionament l’escola Comunitària Dignidade de Marcaçao, que imparteix 1r i 2n grau d’educació
primària. A la regió, no existeix cap altra escola o recurs
per a l’educació bàsica.
A l’escola de primària hi participa activament la Direcció
d’Educació del Districte, amb una implicació que ha anat
augmentant des de la inauguració de l’escola l’any 2004.
Està previst que el Ministeri d’Educació, financïi gairebé
el 86% dels salaris dels docents i la major part dels llibres
i manuals.
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SUPORT A L’ALFABETITZACIÓ I EDUCACIÓ D’ADULTS
EN EL DISTRICTE DE MILANGE

ZONA: Zambézia
ONG: Dignidad
CONTRAPART: Dignidade / MINED / ESPANOR
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ 1.240
SECTOR: Educació / Formació
APORTACIÓ FONS: 28.855€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia /
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany
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El projecte permetrà l’accés a l’educació bàsica i a la formació professional a un sector
de la població adulta de Milange i de les regions dels voltants.
Per assolir aquest objectiu, es vol implementar, amb la col·laboració dels Serveis
d’Educació Joventut i Tecnologia dels Districtes i del Ministeri d’Educació de Moçambic, un programa d’alfabetització i educació
d’adults a 60 centres, amb un abast previst
de 1.200 persones adultes.
De manera paral·lela, es portarà a terme un
programa de tall, costura i patronatge, amb
la col·laboració d’ESPANOR (Esperança
Para Novo Rebento), amb un abast previst
de 40 persones adultes.

ÀSIA

ÍNDIA
ACCÉS A UN HABITATGE DIGNE I ADAPTAT PER A PERSONES DÀLITS I DE
CASTES DESFAVORIDES AMB DIFERENTS TIPUS DE DISCAPACITAT
ZONA: Kundurpi - Anantapur – Andhra Pradesh
ONG: Fundació Vicente Ferrer
CONTRAPART: RDT/ WDT
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 108
SECTOR: Habitatge
APORTACIÓ FONS: 52.875€
ASSIGNACIÓ: Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia

Aquest projecte proposa construir un habitatge amb bany digne, adaptat i permanent per a 27
persones amb diferents graus de
discapacitat física o psíquica pertanyents a castes desfavorides..
Aquests habitatges tenen dues
habitacions, un porxo, un bany
i una rampa d’accés, en cas de
ser necessària. Per evitar la dependència de tecnologia forana,
tant els materials emprats com els
plànols de les obres segueixen els
models constructius tradicionals
de la zona.
Es fomentarà la participació de la
població beneficiària a nivell comunitari, a través de la formació
i sensibilització, per tal d’enfortir i
recolzar a aquestes persones en
la lluita pels seus drets i necessitats. També es vol sensibilitzar la
població sobre els drets i necessitats de les persones amb discapacitat, promovent la seva inclusió. Aquesta tasca es canalitzarà
a través del Vikalangula Sangham
(associació de persones amb discapacitat) de les tres comunitats
implicades, que agrupen a un total de 77 persones.
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2.2. PROJECTE D’EMERGÈNCIA
En 2016, s’ha aprovat un únic projecte d’emergència.

NICARAGUA
FAMÍLIES EN SITUACIÓ SOCIOECONÒMICA DIFÍCIL, DISMINUEIXEN LA INSEGURETAT ALIMENTÀRIA AL SECTOR INTERMUNICIPAL DE YALAGÜINA,
PALACAGÜINA I TOTOGALPA
ZONA: Madriz
CONTRAPART: UCOM
PROTAGONISTES DE L’ACCIÓ: 450 famílies
SECTOR: Emergència
APORTACIÓ FONS: 15.000€

El territori dels tres municipis on s’intervindrà formen
part de l’anomenat “corredor seco” i estan sota la
influència dels fenòmens de “el Niño” i de “la Niña”.
Després de 4 anys de sequera, les precipitacions
d’aquest any han saturat els sòls. La humitat excessiva ha fet que els conreus s’hagin vist afectats per
fongs i bactèries i ha impossibilitat la sembra. Com
a conseqüència d’això, les famílies protagonistes del
projecte han perdut el 70% dels seus conreus de cereals (dacsa, frijol i sorgo), que són el seu únic mitjà
de supervivència.

16

Amb aquest projecte, es treballarà a 8 comunitats
que tenen un major nivell d’afectació, a través del
lliurament de paquets alimentaris durant 4 mesos
(fins que es pugui recollir la propera sembra). Com
a contraprestació, les famílies aportaran voluntàriament jornals de feina a les comunitats. A més,
s’enfortirà el paper de les comunitats per millorar la
seua capacitat de fer front al canvi climàtic, per mitjà
de formació en ús dels sòls, de nous conreus i de
gestió de l’aigua.

3. SEGUIMENT DE PROJECTES
El seguiment de l’avanç dels projectes finançats
s’ha realitzat a través de diverses vies:
- Revisió dels informes parcials i finals que les
ONG presenten al Fons, tal com estableixen les
bases de convocatòria. Aquests informes inclouen
informació tècnica, econòmica i fotogràfica, a més
de les factures i de tota aquella documentació necessària per tenir un coneixement puntual de la
situació del projecte.
- Comunicació directa amb les ONG que presen-

ten els projectes i amb les contraparts que treballen sobre el terreny.
En aquest sentit, en 2016 hem tengut l’oportunitat
de reunir-nos a la seu del Fons amb la directora
d’Ayne Perú Trinitarias, María Alcázar, i amb la delegada de Paz con Dignidad a Guatemala, Magdalena Ferrín. Aquestes trobades ens han permès
conèixer de primera mà la situació dels projectes
que finança el Fons a través d’aquestes entitats a
aquests dos països.

3.1 VIATGE DE SEGUIMENT
Del 29 d’abril al 10 de maig, la tècnica de projectes
del Fons Pitiús va fer un viatge de seguiment a Nicaragua, que va permetre comprovar in situ l’estat
i evolució dels projectes finançats des de 2012
amb les dos contraparts que el Fons té a aquell
país: UCOM i Tecuilcan.
Amb la UCOM, el Fons treballa al departament
de Madriz, en concret als municipis de San Lucas i Palacagüina. En aquest darrer municipi, es

visitaren dos dels quatre pous fets a diferents comunitats. L’impacte d’aquest projecte és enorme
si consideram que aquestes comunitats tenien
llargues temporades en què consumien aigua en
males condicions i havien d’anar a buscar l’aigua
lluny de la seva casa.
D’altra banda, a San Lucas es va mantenir una
reunió amb el professorat de les vuit escoles de
San Lucas que estan agermanades amb els centres eivissencs que conformen la Xarxa de Centres Educatius Solidaris del Fons. Cada escola va
fer una presentació del seu centre. Totes elles són

unitàries i es troben a l’àmbit rural, excepte una
que està al poble de San Lucas. La reunió va
servir per concretar com es posarà en pràctica
l’agermanament, així com per delimitar els temps i
la metodologia de treball.
A més, es visitaren tres de les escoles beneficiades amb el projecte de 2014 i que, a la vegada,
estan agermanades amb tres escoles d’Eivissa.
En aquest projecte destaca la complementarietat
entre la municipalitat, el govern central, els pro-

tagonistes del projecte (infants, mares i pares de
família) i el Fons, amb un objectiu comú: dignificar
la vida educativa dels infants. Això es fa mitjançant
la millora de les infraestructures; assegurant que
acabin l’ensenyament primari a través de la dotació dels uniformes escolars i de paquets amb
productes higiènics i material escolar per a cada
infant; subministrant un esmorzar i un dinar diari
que organitzen les mares de família; finalment, formant els mestres per a què augmenti la qualitat de
l’ensenyament.
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L’associació Tecuilcan treballa a l’illa d’Ometepe
conjuntament amb les dos alcaldies que té l’illa,
Moyogalpa i Altagracia, i ho fa de forma integral
en un entorn molt fràgil i amb una alta vulnerabilitat ambiental. Això implica acompanyar les poblacions de les comunitats en totes aquelles activitats
que comporten una millora de les seves condicions de vida, a partir del diagnòstic que fan elles
mateixes. D’aquesta manera, a partir d’un projecte
que contemplava la millora i l’abastiment d’aigua
potable a tres comunitats, així com la capacitació
i enfortiment dels membres dels Comitès d’aigua
potable, s’ha avançat a una segona fase en què

es contempla la instal·lació de latrines, la diversificació de la producció agrícola a partir d’horts a
cadascuna de les cases i la sensibilització de la
població per a fer un ús racional de l’aigua.
En el projecte destaca el paper dels Comitès
d’aigua potable. Aquestes persones són escollides
a cada comunitat per fer un treball voluntari que té
dos parts: gestionar tot el sistema d’abastiment
d’aigua (cobra de la quota que paguen mensualment, manteniment del sistema, solució de problemàtiques) i sensibilitzar la població per a què no la
malbarati.

4. EDUCACIÓ
PER A UNA CIUTADANIA GLOBAL
A través d’aquesta àrea, es pretén generar consciències crítiques i fomentar que cada persona
es faci responsable i actuï per a la transformació de les estructures econòmiques, socials, culturals, etc. que generen vulneracions dels drets humans i degradació del medi ambient.

4.1 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ : SER DONA AVUI
SER DONA AVUI es va iniciar a la tardor de 2014.
Fins ara, les campanyes del Fons Pitiús havien tengut un any de durada, però l’Assemblea va aprovar
en 2015 l’ampliació d’aquesta fins la primavera de
2016. Aquesta decisió es va prendre per l’interès
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que havia despertat la temàtica de la campanya i
perquè els primers mesos de campanya ens varen
permetre detectar les greus mancances que persisteixen, encara avui, en les qüestions relatives a
la igualtat de gènere.

Aquests són els objectius que s’han volgut assolir
amb aquesta campanya:
- Conscienciar sobre la vulneració que es produeix
dels drets humans de les dones arreu del món i en
tots els àmbits: social, econòmic, familiar,...
- Mostrar el vincle que existeix entre desenvolupament i situació de la dona.
- Contribuir a treure a la llum els mecanismes que
ajuden a perpetuar la discriminació de gènere.
- Fomentar actituds que permetin superar la discriminació de la dona i el respecte dels seus drets.
En el primer semestre de l’any s’hi desenvoluparen
diverses activitats.

TAULA RODONA “DONA I
DESENVOLUPAMENT”.
Aquesta activitat va permetre fer un retrat de la situació actual de la dona a països com Moçambic,
Índia, Guatemala i Perú, així com del nostre entorn més proper. Amb Ana Ribas, presidenta del
Fons Pitiús com a moderadora, hi intervingueren
representants de quatre ONG sòcies del Fons Pitiús: Isabel Pizà (Fundació Vicente Ferrer), Joana
Tur (Ensenyants Solidaris), Maria Planells (Ayne
Trinitàries) i Ricardo del Árbol (Dignidad). Tots qua-

tre explicaren la feina que estan fent per millorar
aquesta situació. Encara que en els últims anys hi
ha hagut canvis positius, va mostrar-se amb claredat que la desigualtat de gènere i la vulneració
dels drets de les dones és, a dia d’avui, present en
molts indrets del món i que l’educació és una peça
clau per poder posar fi a aquesta situació.

EXPOSICIÓ LA DONA AL MÓN
Del 8 al 25 de març, es va poder veure aquesta
exposició a l’Escola d’Adults d’Eivissa. A través
de diversos textos i fotografies, els alumnes han
pogut treballar sobre la situació dels drets de les
dones arreu del món. Per facilitar aquesta feina,
l’exposició està dividida en tres grans blocs temàtics: dificultats d’accés a l’educació, falta de
llibertat i càrrega de treball.

XARXES SOCIALS
A través de Facebook i Twitter s’hi compartiren enllaços a articles, documentals o webs que ofereixen informació actualitzada sobre la situació dels
drets humans de la dona en el món.
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4.2 CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ:
EL VIATGE INCERT: CONFLICTES I MIGRACIONS
L’assemblea del Fons Pitiús va acordar dedicar
aquesta campanya a les migracions massives que
s’estan donant a l’entorn de la Mediterrània i a explorar les respostes que s’hi poden donar des de
les institucions locals d’Eivissa i Formentera i també des de la ciutadania.
Milers de persones es veuen obligades cada dia a
abandonar els seus països d’origen degut als conflictes, la violència i la pobresa. Però, malgrat que
vivim en un món interconnectat, existeix una incapacitat per part dels governs mundials per abordar
les problemàtiques que hi ha darrera aquests èxodes massius i per donar una resposta a les crisis
humanitàries que provoquen. Segons l’ACNUR, la
pitjor crisi humanitària de la nostra era s’està vivint
arrel del conflicte de Síria. Malgrat això, Europa no
ha estat capaç de donar-hi una resposta satisfactòria des de la legalitat internacional i el respecte
als drets humans.

Una prova d’això la constitueix l’acord de la Unió
Europea amb Turquia per deportar a les persones
que arribin a les costes europees. L’acord xoca
de ple amb les normes internacionals que reconeixen i regulen el dret d’asil, ja que contradiu la
Convenció de Ginebra de 1951, el Tractat de Funcionament de la U.E i també la seva Carta de Drets
Fonamentals.
Les institucions i els governs europeus tenen
l’obligació legal i ètica de posar tots els mitjans per
evitar la pèrdua de més vides i d’atendre, socórrer
i acollir les persones refugiades, ubicant-les en un
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entorn segur que pugui satisfer les seves necessitats bàsiques.
El Secretari General de Nacions Unides ha dit que
l’actual crisi mundial de refugiats és una crisi de
solidaritat, no de nombres i que el problema migratori s’ha d’abordar des de les seves arrels: la
inseguretat, el desgovern, l’exclusió política i les
desigualtats socioeconòmiques.
Precisament, perquè no només s’està afrontant
una crisi humanitària, sinó també de valors, la
campanya té com objectius fonamentals:
- Prevenir actituds xenòfobes i
- Reflexionar al voltant de les causes que provoquen els desplaçaments forçats, tot fomentant un
visió crítica de les mateixes.
De juny a desembre, s’han desenvolupat les següents activitats dins aquesta campanya:

EXPOSICIÓ L’ÈXODE SIRIÀ: LLUITANT
PER LA SUPERVIVÈNCIA
Exposició fotogràfica d’Aleix Oriol i Vergés (Barcelona, 1976), editada pel Fons Pitiús amb finançament europeu. Està dividida en dos blocs temàtics
que mostren una realitat a la que Europa dóna
l’esquena. Un dels blocs, conté diverses fotografies de camps de refugiats sirians del Líban, d’Iraq
i Turquia, preses entre el febrer de 2014 i el març
de 2015. A més, conté instantànies més recents

de l’illa grega de Lesbos i el poble d’Idomeni, fronterer amb FYROM (Antiga República Iugoslava
de Macedònia), on han arribat milers de refugiats
sirians i d’altres nacionalitats amb l’anhel truncat
de creuar la frontera. L’altre bloc, inclou el retorn a
casa dels habitants de la població siriana kurda de
Kobane, que a principis de 2015 es va erigir en un
autèntic símbol de la lluita per la llibertat. Les imatges mostren la ciutat, poques setmanes després
del seu alliberament.
Aquesta exposició s’ha pogut veure a tres municipis d’Eivissa:
- Del 17 d’octubre al 4 de novembre a la Sala Municipal d’Exposicions de Santa Eulària des Riu.
- De l’11 de novembre al 2 de desembre a Sa Nostra Sala d’Eivissa.
- Del 15 al 29 de desembre al Far de ses Coves
Blanques de Sant Antoni de Portmany.
En total, l’exposició ha estat visitada per 544 persones adultes i per 426 infants i joves de 7 centres
de secundària i de 5 centres de primària.

PUBLICACIÓ D’ARTICLES EN PREMSA
El dia 20 de juny, Dia Mundial de les Persones
Refugiades, el Fons va publicar a Diario de Ibiza
l’article “En defensa dels drets de les persones refugiades”.
El dia 21 de juny, es publicà un segon article, “Europa, crisi humanitària, crisi de valors”, al Periódico de Ibiza y Formentera.

XARXES SOCIALS
A través de Facebook i Twitter s’han compartit
enllaços a llocs web que ofereixen informació actualitzada sobre la situació de les persones que
migren per motius de força.

4.3 ÀMBIT EDUCATIU
4.3.1 XARXA DE CENTRES EDUCATIUS SOLIDARIS
La nova estratègia que fonamenta el treball en
l’àrea d’educació en els centres escolars, iniciada l’any 2015, ens ha portat a prioritzar la qualitat
i profunditat de les accions que es realitzen per
damunt de la quantitat. Per aquest motiu, el Fons
treballa amb quasi exclusivitat amb professorat i
alumnat dels centres que estan dins la Xarxa de
Centres Educatius Solidaris.
Aquests són els objectius que s’han establert:
Objectiu general : construir una ciutadania crítica
amb la realitat que l’envolta i amb iniciativa per incidir en totes aquelles temàtiques que afecten els
seus drets fonamentals i els de les altres persones.
Objectius específics:
Conèixer la interdependència que existeix entre
nosaltres i les persones que viuen a altres bandes
del món.
Prendre consciència de la importància d’actuar localment per aconseguir transformacions globals.
Incidir en temes que afecten les nostres vides treballant col·lectivament des de la cooperació.
Implicar el professorat en les activitats i projectes
que es vagin desenvolupant.
Per donar un major impuls a aquesta feina, el dia
3 d’octubre, la presidenta Ana Ribas, i la coordina-

dora del Fons, Fina Darder, es reuniren amb el conseller d’educació del Govern de les Illes Balears,
Martí March, i amb el director general d’innovació
i comunitat educativa, Jaume Ribas. A la reunió
hi assistiren també representants del Fons Mallorquí i del Fons Menorquí, amb l’objectiu comú de
sol·licitar que els fons de cooperació de les Illes
puguin ser interlocutors directes davant la Conselleria d’Educació.
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MEMBRES DE LA XARXA
Actualment, la Xarxa està integrada per 9 escoles de tots els municipis eivissencs, després de la
incorporació, el dia 14 de desembre, del CEIP Sa
Joveria.

FORMACIÓ DE PROFESSORAT
Els dies 11 i 12 de novembre va tenir lloc el curs
per a professorat “Conflictes i moviments migratoris”, organitzat pel Fons Pitiús en col·laboració
amb l’STEI-i i destinat prioritàriament a mestres
d’escoles de la Xarxa. Impartit per Mònica López
i Beatriu Guarro de SOS Racisme - Catalunya, hi
assistiren 50 mestres i professors/es.
El curs va alternar continguts teòrics amb dinàmiques aplicables a les aules i que serveixen per fer
més entenedors per a l’alumnat conceptes com la
desigualtat, el conflicte, la idea de frontera, el racisme i els estereotips i rumors.
Aquesta formació s’està complementant al llarg
de tot el curs amb trobades a cada escola de les
persones encarregades de l’àrea d’educació per a
la ciutadania global i el personal tècnic del Fons.

AGERMANAMENT AMB ESCOLES
DE SAN LUCAS (NICARAGUA)
El Fons promou un programa d’agermanament de
les escoles de la Xarxa amb escoles del municipi
de San Lucas (Nicaragua), on el Fons treballa en
l’àmbit d’educació. Fins el moment, aquests són
els agermanaments que s’han establert:
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- CC. Santíssima Trinitat - Instituto Público Cristo
Rey
- CEIP Sant Antoni - Escuela rural de primaria José
Julián Rodríguez
- CEIP S’Olivera - Escuela rural de primaria Eladio
Garmendia
- CEIP Sant Jordi - Escuela rural de primaria Ramón Alfaro
- CEIP Puig d’en Valls - Escuela rural de primaria
Rafaela Herrera
- CEIP Santa Gertrudis - Escuela rural de primaria
José Santos Zelaya
- CEIP Torres de Balàfia - Escuela rural de primaria
Cacique Diriangen
- CEIP Labritja - Escuela rural de primaria Enmanuel Mongalo y Rubio
- CEIP Sa Joveria - Centro Escolar Licenciado Edmundo Díaz Ríos.
En el curs 2015-2016, el primer any
d’agermanament, es realitzaren projectes de presentació de les escoles per iniciar la relació entre
els centres. Els projectes fets a Eivissa es presentaren a la seu del Fons el dia 23 de maig en una
reunió de totes les escoles de la Xarxa. Aquesta
mateixa trobada també va servir per:
- Lliurar els plafons de presentació de les escoles
nicaragüenques a les escoles d’aquí.
- Escollir la temàtica per al curs 2016-2017. Cada
curs, s’escull una temàtica i cada escola realitza
un projecte d’investigació que intercanvia amb la
seua escola agermanada. Es va triar treballar sobre les migracions.
- Valorar el resultat de totes les activitats realitzades durant el curs.
- Informar del procés de selecció per a la beca de
formació.

Des del mes de setembre, totes les escoles de
la Xarxa estan treballant, amb el suport del Fons,
en els projectes d’investigació sobre les migracions que s’hauran d’intercanviar amb San Lucas
en maig de 2017. Alguns centres, han incorporat aquesta feina com a projecte de tota l’escola,
d’infantil fins a 6è i altres l’estan realitzant en el
cursos superiors de primària.
Dins de l’àmbit de l’agermanament s’ha aprovat
un projecte per a realitzar petites intervencions
que millorin les infraestructures educatives de les
escoles del municipi de San Lucas i per reforçar la
formació dels docents. El projecte, aprovat per un
import de 13.636€, s’ha finançat entre les aportacions econòmiques que fan les escoles de la Xarxa
i el Fons.

TALLERS D’EDUCACIÓ TRANSFORMADORA I PER A LA CIUTADANIA GLOBAL
El Fons realitza a totes les escoles de la Xarxa 4
tallers per oferir a l’alumnat ferramentes d’anàlisi i
de transformació de la realitat en favor del respecte dels drets humans i del medi ambient.
- 1r primària: Pau i no-violència
- 2n primària: Consum responsable
- 3r primària: Comprendre les migracions
- 4t primària: La dona al món

BECA DE FORMACIÓ

A l’aula, es continuen treballant aquestes temàtiques al llarg de tot el curs, amb el suport del Fons.
En total, l’any 2016 s’han realitzat 144 sessions.

PARTICIPACIÓ EN ACTIVITATS EXTRAORDINÀRIES A CENTRES DE LA
Dins el programa d’agermanament i per contribuir
XARXA
a la formació del professorat, s’ofereix anualment
una beca de formació que permet visitar les escoles agermanades. Maria Perelló i Ana Belén Cañón, mestres del CEIP Santa Gertrudis, varen ser
les seleccionades per a la beca de 2016. A l’estiu,
viatjaren al llarg d’un mes a San Lucas per conèixer la realitat social i educativa dels infants i del
seu professorat, participar de la vida escolar de
l’escola agermanada, donar suport al professorat en tot allò que sigui possible i, sobretot, fer un
intercanvi d’experiències pedagògiques.
L’atorgament de la beca inclou el compromís de
transmetre, a la tornada, l’experiència
viscuda a la resta del professorat dels centres de
la Xarxa i de dinamitzar
l’agermanament dins el propi centre. Això es farà
en el primer trimestre de 2017.

El 17 de juny el Fons va participar en la realització del “Dia de la Convivència” del CEIP Puig d’en
Valls. Com a membre de la Xarxa, l’escola està al
programa d’agermanament amb escoles de Nicaragua. Durant tota la jornada, alumnes de 6è varen
explicar a la resta de companys de l’escola el treball realitzat i varen presentar l’escola agermanada.
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EXPOSICIÓ LLIGATS A NICARAGUA
Per possibilitar el coneixement de la realitat nicaragüenca entre professorat, alumnat i pares i mares, el Fons va portar al llarg del curs 2015-2016
aquesta mostra a totes les escoles de la Xarxa.
Lligats a Nicaragua explica els motius pels que
el Fons Pitiús coopera amb Nicaragua i també en
quins àmbits es fa aquesta cooperació. A més,
aporta dades bàsiques sobre Nicaragua (població, clima, paisatge, economia) i posa de manifest algunes de les causes que fan que sigui un
país empobrit.

4.3.2 ACTIVITATS A CENTRES DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT
S’han realitzat al llarg de 2016 un total de 49 tallers
a 5 centres de secundària. Aquests són els que
s’han portat a terme:
Pau i no-violència.
Una altra globalització és possible.
Una mirada al Sud: la cooperació per al desenvolupament des d’Eivissa i Formentera.
La dona al món.

Aquesta feina, que es realitza amb l’alumnat de
secundària, té l’objectiu de promoure la reflexió
sobre com les nostres actuacions quotidianes poden ajudar en la transformació i millora dels reptes
globals que afronta la humanitat.

4.3.3 EXPOSICIÓ GIRAMÓN
Aquesta exposició ofereix la possibilitat d’introduir
l’educació per al desenvolupament en les primeres
etapes 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. De
gener a març, aquesta exposició va estar a la Sala
d’Exposicions de La Caixa de Sant Francesc de Formentera, a la Sala d’Exposicions de Santa Eulària des
Riu i a la seu del Fons Pitiús. En aquest temps, la visitaren 37 grups de 12 escoles. Totes les visites s’han
fet guiades i s’han pogut complementar amb una guia
didàctica elaborada pel Fons.
Pel que fa a les escoles de la Xarxa, l’alumnat ha disposat de material complementari (una carpeta i un
moble viatger que conté juguerois, contes i altres materials per conèixer millor la cultura i la forma de vida
d’infants d’arreu del món), per continuar treballant els
continguts de l’exposició a l’aula, al llarg de tot el curs.
En el darrer trimestre del curs 2015-2016, es realitzaren a tots els grups d’infantil de la Xarxa sessions de
retorn en què els infants explicaren com havien treballat el contingut de l’exposició al llarg del curs.
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4.3.4 CONTACONTES: LA PAU I LA NO-VIOLÈNCIA
El dia 7 d’octubre vàrem realitzar un contacontes-taller infantil a la biblioteca Marià Villangómez de Sant
Francesc de Formentera. A partir de contes, dibuixos i diverses dinàmiques, es va reflexionar amb els
infants sobre com avançar cap a la cultura de pau.

4.3.5 PARTICIPACIÓ EN LES JORNADES DE L’ESCOLA D’ADULTS
L’Escola d’Adults d’Eivissa i Formentera va organitzar, per celebrar el seu 30è aniversari, unes jornades
culturals. En aquest context, el dia 10 de març va tenir lloc al Club Diario de Ibiza la projecció del documental “Camí de l’escola” que es va acompanyar amb un col·loqui on hi va participar la gerent del
Fons, Fina Darder.

5. BIBLIOTECA
En 2016, ha continuat en funcionament la biblioteca del Fons Pitiús, que té com objectiu oferir a la
població pitiüsa la possibilitat d’ampliar els seus
coneixements sobre totes aquelles temàtiques relacionades amb la solidaritat i la cooperació. És
d’accés lliure i ofereix servei de préstec, de consulta i d’orientació bibliogràfica. La biblioteca inclou llibres, revistes i material audiovisual sobre
drets humans, cooperació, comerç just, consum
responsable, economia solidària, conflictes, 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.
A més, per donar major difusió al contingut de la
biblioteca, es programen anualment tot un seguit
d’activitats.

5.1 BIBLIOTECA VIATGERA INFORMA’T
A FONS
Informa’t a Fons ens permet apropar el contingut
de la biblioteca del Fons Pitiús als usuaris i usuàries
de les biblioteques pitiüses, a través d’una selecció itinerant de llibres i audiovisuals que es renova
anualment.
La cinquena edició de la biblioteca viatgera
Informa’t a Fons va finalitzar en maig de 2016 el
seu recorregut, amb un total de 152 préstecs realitzats. De gener a maig, va estar a disposició
d’usuaris i usuàries de les biblioteques de Jesús,
Sant Francesc de Formentera, Sant Joan de Labritja i Sant Jordi de ses Salines.

En juliol, se’n va posar en funcionament la sisena
edició, amb l’objectiu de facilitar l’accés a informació fonamental per entendre i transformar el món,
però que molt habitualment queda fora dels grans
titulars, per la pressió que exerceixen els poders
econòmics. La bona acollida del públic ens ha motivat a continuar ens aquesta línia ja que mantenim
la convicció que només podrem fer front als grans
reptes socials i ambientals si esdevenim part d’una
ciutadania crítica, compromesa i activa. De juliol a
desembre, ha passat per les biblioteques de Cala
de Bou, Biblioteca Pública Insular d’Eivissa, ses
Figueretes, Santa Eulària des Riu i Can Ventosa.
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5.2 BIBLIOTECA VIATGERA LLEGIM EL
MÓN
Llegim el món està destinada als infants de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Solidaris.
Té l’objectiu de fomentar, a través de la lectura, el
respecte pels drets humans, per les altres cultures
i pel medi ambient.

La cinquena edició, formada per 40 contes, es va
posar en marxa en setembre de 2015 i va recórrer
tots els centres de la Xarxa fins juny de 2016.
En el curs 2016-2017, està passant per les escoles una nova edició de Llegim el món, que està
formada per 39 llibres destinats a l’alumnat tant
d’educació infantil com de primària. La biblioteca
viatgera es presenta amb un prestatge amb rodes,
que està pensat per poder-lo moure pels diferents
espais del centre educatiu. Els contes que formen
aquesta selecció permeten treballar el consum
responsable, la interculturalitat, l’educació per a
la igualtat de gènere, l’educació per la pau i per
a la resolució de conflictes, l’educació en valors i
l’educació ambiental. A més, com a complement
del treball que s’està fent aquest curs sobre les migracions a les escoles de la Xarxa, s’hi ha introduït
una secció sobre migracions i població refugiada.

5.3 PRÉSTEC DE MATERIAL DIDÀCTIC
Com a suport per a la realització de les activitats
que es programen durant el curs d’educació per
a la ciutadania global, el Fons assessora i presta
material didàctic de la seva biblioteca als centres
educatius que ho sol·liciten. En 2016, entre llibres
i audiovisuals, s’han realitzat per aquesta via 69
préstecs, per treballar la pau, el consum responsable d’aigua i la interculturalitat, entre altres temàtiques.

6. DIFUSIÓ
El Fons, com organisme finançat amb sous públics, difon les activitats que fa i mostra la destinació
del seu pressupost de la manera més transparent possible. Aquesta tasca s’ha fet en 2016 a través de
diversos mitjans.

6.1 PÀGINA WEB
El Fons ha continuat actualitzant els continguts de la seva pàgina web (www.fonspitius.org), per tal que
serveixi de carta de presentació de la feina que realitza i de ferramenta informativa per a entitats sòcies,
centres educatius i per a la resta de persones que hi puguin estar interessades.
A més, ha iniciat un procés de renovació del contingut i del disseny de la web, que culminarà en 2017.
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6.2 XARXES SOCIALS
El Fons és present a diverses xarxes socials
per difondre les activitats que realitza tant en
cooperació com en educació per a la ciutadania global.
- Facebook (facebook.com/fonspitius) i Twitter
(twitter.com/fonspitius).
S’han actualitzat diàriament, tant amb notícies
pròpies com amb enllaços a altres informacions relacionades amb la feina del Fons i amb
els seus objectius. A final d’any, tenim 1.107
seguidors/es a Facebook i 131 a Twitter, cosa
que significa un important increment respecte
2015.

6.3 PUBLICACIONS
S’ha editat la Memòria 2015 i s’ha difós entre els
socis, escoles, institucions, partits polítics, associacions, mitjans de comunicació, etc.

6.4 MITJANS
DE COMUNICACIÓ
Al llarg de l’any, s’han convocat rodes de premsa i s’han enviat comunicats, que s’han traduït en
l’aparició de múltiples notícies i entrevistes al mitjans de comunicació pitiüsos. En concret, el Fons
ha tengut presència en 26 ocasions a la premsa en
format paper i digital, 13 a la premsa digital, 8 als
mitjans radiofònics i 5 a la televisió.

- Bloc Petjades: per a una ciutadania crítica i
conscient (fonspitius.blogspot.com.es)
En aquest bloc hi publicam articles (com hem
comentat a l’apartat de campanyes) i reflexions
sorgides a partir de vivències diàries. Ho feim
amb la voluntat de què puguin servir com a
base per reflexionar conjuntament sobre accions quotidianes que tenen una incidència
global. En 2016, hi hem penjat en aquest darrer àmbit dos entrades que encara es poden
consultar:
- Es necessària la violència?
- D’allò que els ulls no veuen, el cor no se’n dol.

6.5 SORTIDES AL CARRER
Organitzada per l’Ajuntament d’Eivissa, el dia 15
d’octubre va tenir lloc a la Plaça d’Antoni Albert i
Nieto la I Festa del Voluntariat. El Fons Pitiús hi va
participar, d’una banda, amb una taula informativa
per difondre la feina que desenvolupa i, de l’altra,
com a coordinador d’una acció conjunta de les ONG
sòcies del Fons amb motiu del Dia de la Pobresa.
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7. RELACIONS INSTITUCIONALS
7.1. TROBADA AMB INSTITUCIONS SÒCIES
Els tres fons de les Illes Balears es reuniren el dia
3 d’octubre amb la consellera de benestar social
i cooperació del Govern de les Illes Balears, Fina
Santiago, i amb el director general de cooperació, Antoni Servera. La presidenta, Ana Ribas, i la
coordinadora del Fons, Fina Darder, representaren
el Fons Pitiús a aquesta trobada que va permetre
avançar en la coordinació per a l’avaluació de projectes en països on treballen els quatre organismes
i per a l’organització d’activitats de sensibilització.
D’altra banda, el 5 de desembre, la presidenta i la
coordinadora del Fons varen mantenir una reunió
amb el president del Consell d’Eivissa, Vicent Torres, i la vicepresidenta, Viviana de Sans, per tractar qüestions relacionades amb el pressupost de
l’any vinent.

7.2 COORDINACIÓ AMB ELS FONS DE COOPERACIÓ
DE LES ILLES BALEARS
El Fons Pitiús es coordina de forma continuada amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació i amb
el Fons Menorquí de Cooperació en qüestions que els són comunes: cofinançament i seguiment de
projectes de cooperació directa, educació per a la ciutadania global, formació, gestions amb diversos
organismes com la CAIB, la UIB o la Unió Europea. En 2016, aquesta coordinació s’ha concretat en tres
reunions conjuntes dels tres fons i amb una comunicació fluïda al llarg de l’any.

7.3 PRESÈNCIA A ORGANISMES DE LES ILLES BALEARS

El Fons Pitiús de Cooperació manté relacions institucionals i de coordinació amb diverses entitats
autonòmiques. És membre de la Comissió de
Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Ba-
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lears, del Consell de Cooperació de les Illes Balears i de la Comissió d’Enllaç de les Illes Balears
pel Sàhara i, al llarg de l’any, ha assistit a les reunions d’aquests organismes que s’han convocat.

7.4 CONFEDERACIÓ DE FONS
DE SOLIDARITAT
I COOPERACIÓ
La Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat és un marc de coordinació i de representació
conjunta en totes aquelles temàtiques que, per la
seva importància, afecten els interessos comuns
dels diferents fons de cooperació i solidaritat existents a l’Estat espanyol. L’1 de juny el Fons va participar en l’assemblea de la Confederació que va
tenir lloc a Madrid. A més, al llarg de l’any ha participat en altres reunions a través d’Skype, un mitjà
que permet optimitzar els recursos de l’associació.

7.5 ALTRES TROBADES
El 18 de febrer visitaren el Fons la delegada de l’Agència de Nacions Unides per als refugiats de Palestina a l’Orient Pròxim a Espanya (UNRWA) i del representant d’aquesta entitat a les Illes Balears per
exposar la situació existent als camps de refugiats de Síria i per demanar suport econòmic per desenvolupar la tasca que desenvolupa.
El 22 de setembre va tenir lloc una reunió informativa amb el Grup Popular de l’Ajuntament d’Eivissa.
Aquesta trobada s’emmarca en la voluntat del Fons de què tots els membres dels plens de les institucions sòcies coneguin els objectius i la feina que porta a terme.

8. FORMACIÓ
Personal tècnic del Fons ha participat en dos formacions al llarg de l’any, organitzades per la Conselleria de Benestar Social i Cooperació del Govern Balear, per actualitzar coneixements i millorar
l’eficiència de la seua tasca:
- 3 de març. Assistència a una videoconferència
sobre coherència de polítiques de desenvolupament dins l’Agenda 2030 de Nacions Unides, impartida per Koldo Unceta, catedràtic d’economia
aplicada de la Universitat del País Basc.

- Octubre. Assistència al curs de 20 hores, “Educació per al Desenvolupament: un procés per a
l’acció i la transformació social” impartit per dos
entitats especialitzades en el tema: Iniciativas de
Cooperación y Desarrollo i Centro Alternativo de
Aprendizajes (CALA).
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9. UNIÓ EUROPEA
Fa dos anys que el Fons aposta per establir aliances amb
entitats d’altres països per intercanviar experiències,
complementar actuacions i estar representats de forma
conjunta davant la Unió Europea, que és la principal finançadora de programes de desenvolupament. Això es
fa mitjançant un projecte conjunt amb els Fons de Mallorca i Menorca, pel qual es possibilita el coneixement
del complex funcionament de la Unió Europea i de les
entitats que hi treballen.
En 2015, el Fons va entrar com a soci a ALDA, l’Associació
Europea per a la Democràcia Local, que es dedica a la
promoció del bon govern i la participació ciutadana a
l’àmbit local.
Aquest treball previ ha obtingut el seu fruit per primera
vegada en 2016. A través d’ALDA, el Fons Pitiús ha presentat un projecte a la convocatòria de LADDER (iniciativa de la Unió Europea que subvenciona diferents accions
sobre educació per al desenvolupament i sensibilització)
que ha estat aprovat per un import de 2.800€. Aquest
import s’ha emprat per editar l’exposició fotogràfica
“L’èxode sirià: lluitant per la supervivència”, d’Aleix Oriol.
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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
Caritas
Creu Roja
Dignidad
Ibiza Diócesis Misionera
Formenterers Solidaris
Fundación Vicente Ferrer
Ibiza Conciencia
Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI-i
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 Guillem de Montgrí
CEIP Labritja
IES Quartó de Portmany
Grupo GEA
Asociación Casa de Perú
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