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L’any 2005 s’ha caracteritzat per la continuïtat i consolidació de la feina que
el Fons Pitiús de Cooperació està desenvolupant des de fa cinc anys.

El finançament de projectes a través de la convocatòria anual representa la
part més important de la feina del fons. La meitat de les ONG que treballen en
cooperació a Eivissa i Formentera fan feina a un sol país, encara que no en el
mateix, la qual cosa permet que, any rere any, el fons pugui participar en pro-
jectes de continuïtat a les mateixes zones i països. Aquest fet facilita l’assoli-
ment dels objectius marcats en aquests projectes com una forma de contribuir
a la millora de la qualitat de vida de moltes comunitats. 

D’altra banda, l’establiment d’unes prioritats geogràfiques en les bases de la
convocatòria evita que hi hagi una gran dispersió de les accions finançades i
això permet fer un seguiment sobre el terreny per comprovar que les accions
empreses es porten a terme tal i com figura en els projectes.

Una de les característiques que destaquen en aquests cinc anys de funcio-
nament del Fons Pitiús de Cooperació és la voluntat d’oferir una informació
transparent tant de les activitats desenvolupades com dels comptes anuals.
Hem de tenir present que el pressupost del fons es nodreix de les aportacions
que fan Institucions Públiques (Consell Insular, Govern de les Illes Balears,
Ajuntament d’Eivissa, Ajuntament de Formentera, Ajuntament de Sant Antoni de
Portmany) i que, per tant, aquest pressupost prové de tots els habitants
d’Eivissa i Formentera. És per això que, des de fa quatre anys, el fons se sot-
met a una auditoria externa dels comptes que garanteix la bona gestió i l’ús
adequat dels fons lliurats a l’associació. 

Però, més enllà de la part econòmica, el Fons Pitiús de Cooperació pretén
ser una associació oberta a tothom i amb capacitat per portar a terme una línia
de cooperació coherent i estable mitjançant el consens de tots els seus socis. 

Vicent Serra Ferrer
President del Fons Pitiús de Cooperació

Presentació
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El Fons Pitiús de Cooperació se sotmet a una auditoria externa de
manera voluntària des de fa quatre anys per tal de supervisar els
comptes i donar transparència als moviments econòmics de l'exercici.
L'empresa encarregada de fer l'auditoria és Antonio Luis Marí,
Auditores S.L. L'informe de l'any 2005 es va presentar a l'assemblea
ordinària de socis que va tenir lloc el 28 de març de 2006

INFORMACIÓ ECONÒMICA

INGRESSOS

Detall TOTALS 2005 TOTALS 2004

Institucions 784.000,00 € 784.050,00 €
Govern de les Illes Balears 375.000.00 €
Consell d'Eivissa i Formentera 230.000,00 €
Ajuntament d'Eivissa 140.000,00 €
Ajuntament de S. Antoni de Portmany 9.000,00 €
Ajuntament de Formentera 30.000,00 €

ONG 396,00 € 396,00 €

Convenis  entitats 12.500,00 € 12.500,00 €
Sa Nostra 12.500,00 €

Socis Col·laboradors 760,00 € 150, 00 €
GEN 150,00 €
PIMEEF 600,00 €
Deixalles 50 €

Donatius 12.193,11 € 180 €

Ingres.Financers 117,20 € 63,58 €

Interessos bancaris

Excedents project. 1.140,00 € 21.476,82 €

Aport. Extraord. 1.678,8 € 558,53 €

(Direcció General Tresor)

Activitats del Fons 427,00 €
Festa del Fons

Altres ingr. Gestió 2.131,64 € 116,28 €
Cobrament de fotocòpies 44,04 € 

Ingressos d’altres exercicis 2.087,60 €
TOTAL 814.916,75 € 819.998,21 €
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DESPESES

Detall TOTALS 2005 TOTALS 2004

Projectes ONG 2005 478.403,00 € 470.785,00 €

Emergències 83.194,11 € 79.554,70 €

Proj. Cooper. directa 120.533,02 € 119.488,00 €

Oficina Centramèrica 3.814,63 € 4.736,00 €

Viatges de seguiment 3.363,60 € 3.125,87 €

Sou tècnica (meitat) 18.156,71 €       17.820,56 €

Sensibilització 32.527,62 € 29.683,79 €
Informació i difusió 5.036,98 €
Fons documental 726,92 €
Formació 825,91 €
Confederació Fons 4.309,44 €
Educació per al desenvolupament 228,05 €
Campanya Globalització 2.008,18 €
Campanya Drets Humans 1.537,08 €
Festa Fons 2005 2.547,86 €
Altres 1.500,00 €
Sou Monitora campanyes 13.807,20 €

Pèrdues de crèdits 6.000,00 €
Despeses Administratives 11.200,64 € 13.345,12 €

Conservació local i neteja 1.618,41 €
Manteniment equipaments 451,118 €
Assessoria i gestoria 742,19 €
Auditoria comptes 2.506,92 €
Prevenció riscos laborals 295,79 €
Assegurances del local 241,40 €
Correu i missatgeria 715,49 €
Serveis (tfn., aigua, electricitat...) 2.958,94 €
Viatges i dietes 780,28 €
Material d'oficina 728,95 €
Altres despeses d'administració 113,68 € 

Despeses financeres 47,48 €
Personal 31.963,77 € 29.809,47 €

Sou 24.358,51 €
Seguretat Social 7.605,26 €

Despeses Extraordin. 2.416,34 €

Compromisos no complits 2004
Despeses no comptabilitz. 2004

Despeses amortitzacions 3.455,26 € 4.071,97 €
Amortitz. Immob. immaterial 97,68 €
Amortitz. Immob. material 3.357,58 €

TOTAL 792.612,36 € 774.735,62 €
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APORTACIÓ INSTITUCIONS

DISTRIBUCIÓ DESPESES ACTIVITATS

DISTRIBUCIÓ DESPESES

3,84 % 1,14 %

47,83 %

17,86 %

29,33 %
Consell Insular d’Eivissa i Formentera

Govern de les Illes Balears

Ajuntament de Formentera Ajuntament de Sant Antoni
de Portmany

Ajuntament d’Eivissa

6,64 %

89,26 %

Sensibilització
4,10 %

Activitats

Gestió

3,58 %

17,04 %

11,76 %

67,62 %

Emergències

Projectes ONG

Seguiment de Projectes

Proj. Cooperació Directa
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MEMÒRIA GENERAL

PROJECTES DE COOPERACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT

CONVOCATÒRIA DE PROJECTES
El 19 de gener va tenir lloc una assem-

blea ordinària de socis en la qual es varen
reformar les bases per a la presentació de
projectes de cooperació. Donada la limitació
de recursos i, amb la intenció d'evitar la dis-
persió de les accions, es va aprovar la reduc-
ció de les àrees geogràfiques on treballar i
limitar-les a aquells països on el Fons treba-
lli o hagi treballat en els darrers anys.
Aquests són: Perú, Equador, Bolívia,
Veneçuela, Nicaragua, El Salvador,
Guatemala, Hondures, Marroc, Sàhara
Occidental, Moçambic, Índia i Tibet. 

En quant als projectes presentats a través
de la cooperació directa  tendran prioritat
aquells ubicats a Centramèrica.

Aquesta priorització permetrà al Fons la
participació més directa en processos de
desenvolupament, a la vegada que facilitarà
el seguiment dels projectes aprovats. 

La convocatòria de projectes va roman-
dre oberta durant tot el mes de març per  a
totes les entitats que treballen en cooperació
i tenen seu a Eivissa i Formentera i també
per a entitats de països del Sud.

En total es varen presentar 33 projectes
de cooperació dels quals se'n varen acceptar
20 (16 d'organitzacions no governamentals
d'Eivissa i Formentera per valor de 478.403
€ i 4 d'organitzacions de països del Sud amb
un total de 120.533 €).

Els projectes aprovats varen ser els
següents:

núm TÍTOL ENTITAT PAÍS APORTACIÓ FONS ASSIGNACIÓ
799 Construcció d'habitatges STEI-

dignes a Sajcabajá Ensenyants Solidaris Guatemala 50.000 € Govern Illes Balears
802 Empoderament de la dona

marginada enfocat a la seva Carmelitas
promoció econòmica Misioneras Índia 20.000 € Consell Insular

823 Alfabetització i
postalfabetització de dones Paz con Dignidad Guatemala 50.000 € Ajuntament Eivissa

821 Construcció d'un centre de Ayne Govern Illes Balears
desenvolupament comunal España Trinitarias Perú 47.322 € Ajuntament de Sant Antoni 

836 Programa d'educació infantil
i primària Dignidad Moçambic 25.000 € Ajuntament de Formentera

835 Construcció d'un centre
d'Educació Secundària Dignidad Moçambic 24.568 € Consell Insular

843 Creació de dos fons Fundació Govern Illes Balears
d'estabilitat social Vicente Ferrer Índia 36.000 € Fundació Sa Nostra

828 Formació d'agents
comunitaris de salut Creu Roja Equador 32.943 € Govern Illes Balears

842 Escoles, aigua potable i 
sanitat a Tibet Comunidad Humana Xina 40.000 € Govern Illes Balears

834 Recanvis pels Amics del
forns de pa Poble Saharaui Algèria 24.760 € Consell Insular

840 Manteniment de la Amics del
sala d'urgències Poble Saharaui Algèria 6.880 € Ajuntament d'Evissa

841 Inserció sociolaboral de
joves i dones mitjançant

la gestió ambiental Fundació Deixalles Veneçuela 28.000 € Ajuntament d'Eivissa
837 Nahual 2005: Educació en salut

sexual, reproductiva  Càritas Guatemala 21.210 € Consell Insular
831 Sou del personal del jardí Agustinas Hnas.

bressol San Agustín del Amparo Perú 15.720 € Govern Illes Balears
830 Centre educatiu comunitari Ibiza Misionera Guatemala 20.000 € Consell Insular



[8]

M
EM

ÒR
IA

 F
ON

S 
PI

TI
ÚS

 2
00

5

SEGUIMENT DE PROJECTES
SOBRE EL TERRENY

El Fons Pitiús té dos maneres d'efectuar
el seguiment de projectes: 

· Oficina Centramèrica, amb la pre-
sència física a la zona d'una tècnica que rea-
litza el seguiment dels projectes dels tres
fons insulars (fons mallorquí, fons menorquí i
fons pitiús) amb diferents objectius: articular
el procés de seguiment sobre el terreny
durant la fase d'execució i operació dels pro-
jectes, amb les accions d'aprovació dels pro-
jectes presentats i amb les accions d'admi-
nistració i gestió dels mateixos; planificar el
desenvolupament de manera conjunta amb
les contraparts del Sud, establint accions
estratègiques i concretes; establir lligams de
solidaritat i cooperació entre entitats, col·lec-
tius, governs locals, etc. de les Illes Balears i
de la zona de Centramèrica.

El manteniment d'aquesta oficina està
justificat pel fet que progressivament hi ha un
major volum de projectes en aquesta zona
que exigeix aprofundir en la feina realitzada.

· Viatges de seguiment a  països on el
fons finança projectes.

Enguany el fons ha fet dos viatges de
seguiment:  

- Campaments de Refugiats Saharians
(del 24 al 27 de febrer)

Aquest viatge es va fer en el marc del
viatge d'una delegació de polítics de les Illes
Balears que es va desplaçar per donar
suport al poble saharià en un moment difícil
davant l'estancament del Pla de Pau i la pro-
pera resolució de Nacions Unides. Apart de
la vessant institucional, el viatge va servir per
realitzar el seguiment de quatre projectes
finançats des de l'any 2002: Enllaç telefònic
de la Wilaya de Dajla, Dotació de forns de pa
per les diferents wilayas, Condicionament de
la sala d'urgències per l'Hospital Nacional,
Enllumenat  d'energia solar  per les famílies
de la Wilaya de Dajla. 

Tots els projectes estaven acabats i en
funcionament, exceptuant l'enllumenat d'e-
nergia solar en el qual estava pendent la dis-
tribució de la placa solar amb la llanterna per
cada una de les 500 famílies beneficiàries.

833 Foment de la gestió i millora Consell Insular
de la salut a 15 comunitats rurals Mans Unides Nicaragua 36.000 € Govern Illes Balears 

805* Formulació del pla de
desenvolupament municipal Fundación Ajuntament d'Eivissa

2005- 2015 Popol Na Nicaragua 29.792 € Consell Insular
813* Autoconstrucció d'habitatges Consell Insular

per a famílies camperoles INPRHU Nicaragua 43.953 € Govern Illes Balears
815* Seguiment a l'enfortiment i

consolidació de la institucionalitat
municipal INCIDE Guatemala 27.620 € Govern Illes Balears

826* Formació professional
en turisme sostenible:
escola hotel Teosintal TECUILCAN Nicaragua 19.167 € Govern Illes Balears

Delegació eivissenca
que va visitar 

els campaments de
refugiats en el mes

de febrer

* projectes de cooperació directa

Projecte productiu a
Guatemala
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- Moçambic (del 8 al 23 de març)

En aquest país només s'han finançat pro-
jectes de l'organització Dignidad que, a tra-
vés de la seva contrapart Dignidade, treballa
a Moçambic des de 1994. Dignidad atén
bàsicament el sector educatiu mitjançant
l'escola que tenen al municipi de Matola, que
té 400 boixos i boixes escolaritzats de pri-
mària i 97 d' infantil, i d'altres que estan
construint al nord del país. Durant l'estada es
varen mantenir reunions amb el Secretari del
barri, el Director Distrital d'Educació, el
Director d'Acció Social de la Dona i amb la
Regidoria de Benestar Social de Matola.

Els projectes visitats varen ser els
següents: Ajut al desenvolupament entre la
població femenina del barri de Kongolote
(finançat els anys 2001, 2002 i 2003),
Recolzament a l'educació primària de l'es-
cola Dignidade (finançat els anys 2001,
2002, 2003 i  2004), Educació fisica per als
escolars de Sicuama (2001), Programa d'a-
tenció a l'educació infantil (2002),
Recolzament a l'educació a la comunitat de
Marcaçao (2004). 

Dignidad és una organització molt
coneguda i valorada per les autoritats
locals que fa una feina imprescindible fins
que el govern estigui en disposició de
cobrir les necessitats educatives de tots
els seus infants.

2.- EMERGÈNCIES /
AJUT HUMANITARI

En l'assemblea de 19 de gener també es
varen fixar nous criteris que marcaran l'ac-
tuació del Fons en el cas que es produeixi
alguna emergència. L'efectivitat d'una acció
d'emergència es mesura segons la rapidesa
de la resposta que es dóna, la coordinació
de tots els agents o organismes que s'hi
impliquen, però sobretot pel coneixement
que es té del país, del territori on es pro-
dueix l'emergència. Donat que el Fons Pitiús
de Cooperació no té capacitat ni prou recur-
sos econòmics per donar resposta a qualse-
vol emergència que es doni, l'assemblea va
aprovar que només es participarà en aque-
lles emergències que es produeixin a països
en els que hi hagi un treball previ i, per tant,
es tengui una informació puntual de les
necessitats existents i un adequat coneixe-
ment del territori. L'acció haurà  d'anar diri-
gida a articular-se amb els actors del territo-
ri i a suplir només allò que els beneficiaris
no poden fer. Només en cas que es pugui
donar una ajuda efectiva i que compleixi les
característiques abans descrites es partici-

parà en la primera fase de l'emergència. Si
no és així i, a través de les organitzacions
amb les quals es treballa, es podrà partici-
par en la fase de rehabilitació (reconstruc-
ció) donant perspectives de futur i mostrant
el continuum emergència - rehabilitació -
desenvolupament.

Durant l'any 2005 el Fons va finançar tres
projectes  d'emergència a Centreamèrica. 

A primers d'octubre l'huracà Stan va
entrar per la part del Pacífic a Guatemala i El
Salvador afectant greument les infraestruc-
tures de moltes comunitats així com l'agricul-

Reunió amb els
beneficiaris dels

projectes per conèixer
la seva marxa 

Un grup de dones de
Guatemala, organit-

zades per a la prepa-
ració del menjar



[10]

M
EM

ÒR
IA

 F
ON

S 
PI

TI
ÚS

 2
00

5

tura i les espècies menors que són utilitzades
pel consum de subsistència de moltes famí-
lies. En el cas de El Salvador s'estima que
l'huracà va deixar 33.718 damnificats eva-
cuats i allotjats en albergs improvisats gene-
ralment a centres escolars. 

Totes les comunitats afectades, tant a
Guatemala com El Salvador, sobreviuen de
l'agricultura però les petites quantitats de
terra que tenen per cultivar els seus aliments
varen quedar completament inutilitzades. 

El Fons Pitiús va rebre informació puntual
de la situació creada per l'huracà així com de
les necessitats a cobrir en cada moment a
través de les seves contraparts a la zona i
d'organitzacions com l'STEI, que treballa a
Guatemala des de fa 10 anys.   

Es reberen quatre projectes per cobrir l'e-
mergència (tres a Guatemala i un a El
Salvador) i se n'aprovaren tres. La prioritat
que presentaven tots era la possibilitat de

donar aliments a la població afectada durant
un període que variava entre 15 dies i un
mes. D'aquesta manera tots els projectes
aprovats tenien com objectiu dotar d'aliments
bàsics (mongetes, sucre, farina de dacsa,
arròs, llet en pols, oli, cereals, complexos
vitamínics) a un total de 2.000 famílies apro-
ximadament. En el cas del projecte de l'STEI
es varen comprar també cuines per repartir
entre les diferents comunitats. D'aquesta
manera els aliments es donaven a la comu-
nitat, que s'havia d'organitzar per cuinar-los.
Una vegada acabada la primera fase de l'e-
mergència les cuines quedaren a les escoles
com element comunitari. 

D'altra banda s'aprovaren dos projectes
d'ajut humanitari: un per dotar de medica-
ments un dispensari d'una barriada molt
pobre de la ciutat de Rosario i un altre per fer
front a la falta d'aliments de primera necessi-
tat als campaments de refugiats saharians.

ZONA APORTACIÓ
NÚM TÍTOL ONG PAIS BENEFICIARIS FONS
845 Provisió de medicaments per al 

dispensari de la missió Apotecaris Rosario
franciscana María Madre de la Esperanza Solidaris ARGENTINA 7000 persones 5.911 €

935 Ajut alimentari pels campaments Amics del Tindouf
de refugiats Saharians Poble Saharià ALGÈRIA 35.000 persones 24.000 €

942 Suport d'emergència a Guatemala STEI Mazatenango
Suchitepéquez
GUATEMALA 670 famílies 30.032 €

947 Dotació d'aliments per a famílies Jutiapa
damnificades per l'huracà Stan. INCIDE GUATEMALA 600 famílies 8.376 €

940 Ajut d'emergència  per als
damnificats pels efectes SABES El Bálsamo

de l'huracà Stan ACUA EL SALVADOR 8.070 persones 14.880 €

Infants beneficiaris del projecte d'emergència presentat per
Ensenyants Solidaris

Una de les comunitats afectades pel pas de l'huracà Stan
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3. SENSIBILITZACIÓ

- CAMPANYA UNA GLOBALITZACIÓ
MÉS JUSTA L'ÚNIC CAMÍ POSSIBLE

Aquesta campanya es va iniciar durant la
tardor de l'any 2004 i es va prolongar fins el
mes de maig de 2005 amb activitats diver-
ses. La campanya sorgí de la necessitat de
reflexionar al voltant del model de globalitza-
ció actual, de les estructures econòmiques i
comercials que el sustenten i dels profunds
desequilibris i  injustícies que genera. Però
lluny de quedar-se en la part negativa també
proporcionà les eines per poder contribuir en
la construcció d'una nova globalització,
donant a conèixer les alternatives que exis-
teixen i posant de manifest que cadascun de
nosaltres pot jugar un paper molt important
en la transformació de la globalització actual
en una altra que potenciï els drets, la solida-
ritat i la justícia.

- CICLE DE CONFERÈNCIES

· Cap a un comerç més just i un
consum més responsable. Eduard
Cantos, responsable de l'Àrea de
Participació i Educació del Departament
de Campanyes i Estudis d'Intermón
Oxfam, va ser l'encarregat d'obrir aquest
cicle el dia 28 de gener. Cantos va iniciar
la seva xerrada afirmant que el comerç
just és una clara aposta per un comerç
més equilibrat. Però, sobretot, va fer
èmfasi en allò que hauria de ser el
comerç just. No ha de ser un acte carita-
tiu, sinó que ens ha d'ajudar a reflexionar
sobre el consum i sobre les pràctiques
comercials habituals que afavoreixen els
desequilibris entre Nord i Sud i que per-
meten la competència deslleial (com la
política de subsidis agraris de la UE). A
més, ha de ser respectuós amb el medi
ambient i no ha de crear dependències
dels productors dels països del sud, sinó
que ha de ser una eina útil per enfortir les
organitzacions locals. 

Per acabar la seva xerrada va desta-
car com un repte important de futur l'esta-
bliment d'un segell de comerç just a
l'Estat Espanyol que començà a funcionar
en el mes de febrer de 2005.

· Governabilitat democràtica mun-
dial i participació ciutadana

El 25 de febrer Josep Xercavins, coor-
dinador del Secretariat Ad Hoc i del
Fòrum Mundial de Xarxes de la Societat
Civil-UBUNTU, va fer un repàs històric de
l'evolució de les institucions internacio-
nals des del seu naixement. El Fons
Monetari Internacional (FMI) i el Banc
Mundial (BM) (creades a partir de Bretton
Woods), les Nacions Unides (ONU) poc
temps després i l'Organització Mundial
del Comerç (OMC) el 1995. L'FMI, el BM
i després també l'OMC han creat una
nova manera d'entendre les relacions
Nord-Sud, ja que han condicionat l'obten-
ció de crèdits i d'ajuts a l'aplicació en els
països pobres de les polítiques estricta-
ment neoliberals i d'ajustament estructu-
ral. Això, lluny de minvar els desequilibris
entre el nord i el sud, ha contribuït ha
augmentar-los greument i ha afavorit els
interessos dels països rics. D'altra banda,

l'ONU ha intentat construir una globalitza-
ció més justa, per posar fre a aquest pro-
cés, a través de cimeres com les de Río,
Pequín i Copenhaguen en els anys 90,
que tot i tenir un important patrimoni pro-
gramàtic, no ha estat aplicat pels estats. 

És per això que Xercavins considera
essencial una reforma profunda de les
institucions internacionals, amb unes
Nacions Unides que siguin la institució
mundial central, més forta i democratitza-
da, amb més participació de la ciutadania
i de les organitzacions civils i amb l'FMI,

Eduard Cantos afirmà
que el comerç just és

una clara aposta per un
comerç més equilibrat
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el BM i l'OMC sotmesos a la política de
l'ONU i al dret internacional.

· Banca ètica i economia solidària
08/04/05

El 8 d'abril, Arcadi Oliveres, doctor en
ciències econòmiques, va proposar que
l'economia s'hauria de plantejar solidària-
ment des de quatre aspectes:

a) TREBALL: necessitat de potenciar
el treball cooperatiu, davant el domini de
la idea que l'empresa és només el capital,
aplicar polítiques de repartiment solidari
del treball (reducció de la jornada laboral,
jubilació avançada...) i crear sindicats
multinacionals, que permetin als treballa-
dors/es fer front a la força de les transna-
cionals.

b) CONSUM: s'ha de reduir el consum
en els països del nord, ja que vivim per
damunt de les possibilitats dels recursos
del planeta. També s'ha de comprar críti-
cament i conèixer bé els productes i les
marques que consumim i evitar les grans
superfícies.

c) FINANCES: s'han de buscar alter-
natives a la banca actual, que té exces-
sius beneficis pels marges d'intermediació
amb què treballen, les comissions i les
inversions en empreses no ètiques i en
paradissos fiscals, etc. L'alternativa que
està prenent força avui dia és la BANCA
ÈTICA, on els crèdits es concedeixen a la
producció i no al consum i que garanteix
que no inverteix en empreses de venda o
fabricació d'armes, ni en empreses que
exerceixin explotació infantil o laboral, etc.

d) IMPOSTOS: els/les ciutadans/es
també podem incidir en el canvi de políti-
ques a través de l'objecció fiscal, és a dir,
deixant de pagar aquell tant per cent que
el govern destina a defensa.

- LES PROPOSTES DELS MOVIMENTS
PER UNA GLOBALITZACIÓ ALTERNATIVA

Rafael Díaz-Salazar, professor de
Sociologia de la Universidad
Complutense de Madrid, va explicar el 14
d'abril que en els darrers anys del segle
XX i principis del XXI ha crescut una ciu-
tadania internacionalista que vol participar

directament en la construcció d'un nou
futur. Són moviments que treballen en
allò local, però que estan connectats en
xarxa amb altres grups i s'articulen com
a moviment social amb objectius
comuns. Aquestes xarxes socials han
confluït en el Fòrum Social Mundial de
Porto Alegre i han introduït en l'agenda
mundial la lluita contra la pobresa com a
element fonamental.  

Díaz-Salazar va esquematitzar les pro-
postes bàsiques que fan els moviments
socials dels països pobres de la següent
manera: 

1) Abolició del deute extern i reinversió
en polítiques socials

2) Comerç amb justícia

3) Reconeixement i restitució del deute
ecològic

4) Redistribució internacional de la
riquesa

5) Eliminació de paradisos fiscals i
redistribució de la riquesa acumulada

6) Desarmament progressiu de tots els
països  i reinversió del pressupost en la
lluita contra la pobresa

7) Nova cooperació per al desenvolu-
pament, que incorpori totes aquestes pro-
postes i que treballi sobretot en la satis-
facció de les necessitats bàsiques.

- CICLE DE CINEMA

Durant el mes de febrer es varen
projectar 4 pel·lícules que tractaven el
tema de la globalització des de diferents
perspectives:

- El último tren / Diego Arsuaga / 2002

- La guerra del opio / Xie Jin / 1998

- La boda del monzón / Mira Nair / 2001

- Pan y rosas / Ken Loach / 2000

- CICLE DE DOCUMENTALS

Tots els dimecres del mes de febrer  la
Televisió d'Eivissa i Formentera (TEF) va
emetre un documental que analitzava
alguna de les conseqüències de l'actual
model globalitzador:
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- Investigant per a Àfrica

- Sucre: les regles del joc

- La lògica de la fam

- Maquiladoras 

- FESTA DEL FONS

Aquest any la festa es va celebrar el 22
d'octubre a  Sant Ferran de ses Roques. És
la segona vegada que el fons fa la seva festa
anual a Formentera, ja que en el 2002 va
tenir lloc a Sant Francesc. 

El motiu central varen ser els Drets
Humans per la qual cosa es va convidar a
participar l'organització Amnistia
Internacional, reconeguda per la seva defen-
sa dels drets humans arreu del món des de
fa més de 30 anys. 

La festa com sempre va comptar amb la
participació de les ong sòcies del fons que es
varen traslladar fins Sant Ferran per mostrar
la feina que fan i informar dels projectes que
porten a terme juntament amb el fons. 

També s'ha de destacar l'àmplia participa-
ció del poble de Sant Ferran a través de la
Parròquia i de l'escola o diverses associa-
cions d'àmbit cultural de l'illa.

Tots els assistents varen poder gaudir de
menjar fet pels voluntaris i per l'Associació
de Marroquins i de Colombians de l'illa amb
productes de comerç just, el contacontes i el
taller de reciclatge fet per l'STEI, l'exposició
de fotos dels projectes aprovats durant l'any
2004 i la música d'Erik i de Raskatu. 

- CAMPANYA DRETS HUMANS :
FACEM-LOS REALITAT

El Fons va decidir dedicar una campanya
als Drets Humans amb diferents objectius:  

- Fomentar el coneixement de la
Declaració Universal dels Drets Humans i
posar de manifest la seva importància histò-
rica i actual

- Denunciar les violacions constants
dels DH que es produeixen arreu del món

- Donar a conèixer els Objectius del
Mil·lenni i la seva relació amb els DH

- Mostrar el treball d'organitzacions
que treballen en defensa dels DH

- Incentivar l'esperit de lluita en favor
dels DH i de l'acompliment dels Objectius del
Mil·lenni entre la població pitiüsa.

Per aconseguir aquests objectius va orga-
nitzar diverses activitats durant la tardor que
es prolongaran fins el mes maig de 2006.

- EXPOSICIÓ DE FOTOGRAFIES
Drets Humans: llums i ombres

Aquesta exposició ha estat cedida per
l'Agrupació Local d'Amnistia Internacional.
Consta de 21 fotografies en blanc i negre
que mostren imatges diverses dels llums, la
firma a les Nacions Unides de la Declaració
Universal de drets humans l'any 1948 per
exemple, i les ombres, escenes arreu del
món amb situacions de vulneració dels
drets humans (campaments de refugiats,
treball infantil, ...)

L’exposició de foto-
grafies “Drets

humans: llums i
ombres” exposada a

Sant Antoni de
Portmany

Sant Ferran de ses
Roques va acollir la

festa del fons
d’aquest any
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L'exposició es va inaugurar primer al
municipi d'Eivissa i després va passar per
Formentera i Sant Antoni. 

- CICLE DE CONFERÈNCIES

· Drets Humans: un repte per a la
humanitat

En David Bondia, director de l'Institut
de Drets Humans de Catalunya, va fer un
repàs del camí seguit pels drets humans
des de la promulgació de la Declaració
Universal el 1948 fins els nostres dies. Va
explicar que un dels problemes que va
presentar la Declaració i que encara ara
presenta és l'acceptació de tots els drets
continguts en ella com a universals i, con-
seqüentment, les reserves de molts paï-
sos a ratificar-la . Es pretén buscar un
estàndard mínim a tot el món en matèria
de respecte als Drets Humans. El con-
sens entre els Estats s'ha de donar i el
millor lloc perquè això sigui així és en el si
de Nacions Unides. El que sembla evident
és que el millor règim per desenvolupar el
respecte als drets humans és la democrà-
cia. Per tant, el repte en què es troba
Nacions Unides és com fer que els països
que no tenen democràcies respectin els
Drets Humans.

David Bondia va explicar que tot el que
respecta els drets humans pateix una evo-
lució molt lenta i va posar com exemple la
Cort Penal Internacional que s'ha creat 50
anys després de què se'n comencés a par-
lar. Però ell opina que, encara que això és
així, una vegada que es donen passes és
molt difícil tornar enrera. 

Bondia diu que si es creen mecanis-
mes de garantia molt perfectes els Estat

no els acceptaran, per això és partidari
que se signin uns tractats mínims que
enunciïn els drets sense definir-los, per
després buscar mecanismes que puguin
ser acceptats per tots.  D'aquesta manera
es pot anar avançant, encara que lenta-
ment, en el respecte als Drets Humans.

Actualment, hi ha un debat entre el
món islàmic i el món occidental sobre on
ha d'acabar la tradició i la cultura i on
comencen els drets de la persona. S'ha
de tenir en compte que els països islàmics
no estaven representats quan es va firmar
la D.U.D.H. No obstant això, ara mateix hi
ha tres drets que cap Estat podrà violar o
limitar perquè van més enllà de la lliure
acceptació dels Estats i són: dret a la vida,
prohibició de l'esclavatge i prohibició de la
tortura.

Bondia va nomenar la Carta Europea
de Drets Humans de la Ciutat com exem-
ple d'iniciativa civil que posa els drets
humans en un nivell municipal i, per tant,
de proximitat respecte dels ciutadans. 

· Xina: la reforma i els drets humans
Aquesta conferència la va impartir

Xulio Ríos, Director de l’IGADI  i gerent
del Fondo Galego de Cooperación i
Solidaridade. La reforma i el procés d'o-
bertura iniciada a Xina en el anys 70 han
tengut un important èxit en la plana eco-
nòmica (el país creix a un ritme extraordi-
nàriament elevat) i en la plana política (el
trànsit del sistema d'economia planificada
a una economia de mercat amb caracte-
rístiques pròpies xineses s'ha fet de
manera gradual i pausada). La contrapar-
tida d'això és, però, que s'ha descuidat
totalment la vessant social. La reforma
s'ha fet fonamentant-se en la idea que
abans de construir una democràcia on el
respecte als Drets Humans sigui essen-
cial i els serveis bàsics de salut i educació
estiguin garantits per a tothom, és neces-
sari assolir a tot el territori un elevat des-
envolupament econòmic. Tot això ha fet
que en els darrers anys les desigualtats
hagin augmentat greument a aquest gran
país asiàtic entre unes i altres zones. A
més, aquesta situació no sembla que hagi
de canviar a curt termini. El govern xinès
actual no té aquestes qüestions com a
prioritàries en la seva agenda política. 

Segons va explicar
Xulio Ríos les desigual-

tats han augmentat
greument a Xina arrel
de la reforma iniciada

en els anys 70
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- CONTACONTES 

El fons ha organitzat dos contacontes a la
seva seu amb els  drets humans com a tema
central. La persona que es va encarregar de
fer-lo va ser na Iolanda Bonet, escriptora de
contes infantils, per a un públic variat que va
anar dels 3 als 8 anys. Na Iolanda va combi-
nar la narració oral amb la projecció d'imat-
ges del mateix conte i els boixos i boixes hi
varen participar activament.

L'objectiu d'aquesta activitat va ser donar
a conèixer la seu del fons i la seva biblioteca
que té un servei de consulta i préstec de lli-
bres que està obert a tothom.

EDUCACIÓ
PER AL DESENVOLUPAMENT

Durant l'any 2005 s'ha seguit treballant a
les escoles i instituts  com una forma d'apro-
par els infants a altres realitats i tractar temes
com la noviolència, els drets humans o la
globalització. L'objectiu és reforçar la sensi-
bilització dels escolars i dels professors i pro-
fessores en aquests temes.

En aquest sentit s'han ofert als centres de
primària i secundària diversos tallers i expo-
sicions. Les exposicions ofertes durant el
curs 2004-2005 han set les següents: 

- Exposició fotogràfica dels projectes fina-
litzats l'any anterior (primària i secundària)

- La Mediterrània cruïlla de pobles
(secundària)

- Històries de dones contades per dones
(secundària)

- Una altra globalització és possible
(secundària)

En total 13 centres han sol·licitat les
exposicions (3 de primària, 7 de secundària i
3 de primària i secundària). L'exposició més
sol·licitada és la de fotografies dels projectes
finalitzats l'any anterior que principalment
demanen les escoles de primària. 

En quant als tallers se n'han fet un total
de 88, alguns d'ells de dos sessions cadas-
cun, a 12 centres de primària repartits entres
els següents temes:

- El valor dels Drets Humans (52)

- Desequilibris Nord-Sud (21)

- La Mediterrània: cruïlla de pobles (15)

D'altra banda el fons oferia per primera
vegada als centres de secundària un taller
que servia d'introducció a l'exposició Una
altra globalització és possible. En total es
varen fer 18 tallers  a 6 centres diferents
dirigits principalment al segon cicle d'ESO
i a Batxillerat. 

L'avaluació de totes les activitats ofertes
va ser positiva, ja que varen servir perquè
els professors i professores seguissin apro-
fundint al llarg del curs en els temes tractats
pels tallers o per les exposicions. 

Na Iolanda Bonet es va
encarregar de fer els

contacontes de tardor.
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FORMACIÓ
El fons ofereix ajuts de formació amb l'ob-

jectiu de facilitar l'accés de persones que tre-
ballen en ong a cursos de postgrau, semina-
ris, jornades, etc. que impliquin una despesa
de matrícula i/o es realitzin fora de l'illa. 

Enguany s'han donat un total de quatre
ajuts de formació a les ong Mans Unides i
Dignidad per valor de 825,91 €.

FONS DOCUMENTAL 

S'han adquirit un total de 63 llibres per la
biblioteca del fons. La majoria d'ells són de
literatura infantil amb temes com els valors,
la pau o la interculturalitat. Altres temàtiques
són els drets humans i la globalització.  A
més dels llibres també es varen comprar cinc
pel·lícules en format DVD que tracten sobre
els drets humans.

CONFEDERACIÓ DE FONS DE
COOPERACIÓ I SOLIDARITAT 

Enguany la Confederació de fons ha com-
plert el desè aniversari des de la seva cons-
titució. En aquest temps els nou fons que
integren la Confederació s'han anat consoli-
dant en els seus respectius territoris sumant
més de 800 les institucions públiques asso-
ciades a ells.

Entre les accions dutes a terme durant
l'any 2005 cal destacar:

- El 22 de desembre  se signà un conveni
marc entre l'AECI i la Confederació de fons.
Aquest acord permetrà l'execució i finança-
ment conjunta de programes de cooperació
internacional i la participació de la
Confederació de Fons en el disseny de les
estratègies de governabilitat, desenvolupa-
ment municipal i local en els àmbits regionals
corresponents.

- Durant l'any 2005 es va participar a les
quatre reunions del Ple de la Comissió
Interterritorial i dels grups de treball creats en
el si de la Comissió.

- Des de la Confederació s'ha seguit amb
interès i amb diverses preses de contacte la
constitució del Fondo Castellano Manchego
de Cooperación, la presentació de qual va
tenir lloc el 12 de desembre a Toledo.

- En el terreny  de la difusió s'ha publicat
el butlletí electrònic Cooperació
Descentralitzada Municipal amb una periodi-
citat bimestral. Aquesta publicació ha estat
rebuda amb força interès, especialment a les
àrees on no existeixen fons de cooperació,
d'on han arribat nombroses sol·licituds de
subscripció.

D'altra banda l'Observatori de la
Cooperació Descentralitzada s'ha continuat
consolidant com a servei de consulta espe-
cialitzat sobre aquest tema, especialment en
l'àmbit de la legislació i la documentació.

El fons pitiús compta
amb una biblioteca

especialitzada en ter-
mes de cooperació

L’assemblea de la
Confederació de fons

que va tenir lloc a
Menorca
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    Data de 
   Creació 

   Nombre 
   de Socis 

  
   Recursos 2005* 

FONS CATALÀ 1986 289       5.920.000  € 
EUSKAL FONDOA 1988   81       1.469.900 € 
FONS VALENCIÀ 1992 103       1.040.000 € 
FONS MALLORQUÍ 1993 58       2.334.991 € 
FONS MENORQUÍ 1993 25       1.042.919 € 
FONDO GALEGO 1997   88          517.330 € 
FONS PITIÚS 1999 16         812.779 € 
FONDO ANDALUZ 2000 50       1.124.623 € 
FONDO EXTREMEÑO 2002 119          230.000 € 
TOTAL  829      14.492.542  € 

* Les dades corresponen als ingressos executats

CONVENIS
- UNIVERSITAT DE LES ILLES BALEARS 

La relació dels  Fons de Cooperació de
les illes amb la UIB fa temps que es concre-
ta a través de col·laboracions puntuals, però
aquest any s'ha formalitzat en un conveni,
mitjançant el qual, la UIB passa a ser sòcia
col·laboradora del Fons Pitiús. Entre els
acords presos el Fons Pitiús posa a disposi-
ció de la UIB  el fons documental de què dis-
posa i facilita que l'alumnat de la UIB pugui
realitzar activitats de voluntariat i pràctiques
de diversos tipus en els projectes de coope-
ració propis. La UIB, per la seva banda, posa
a disposició del fons les infraestructures de
què disposa.

- FUNDACIÓ SA NOSTRA

El passat 22 de novembre la Fundació
"Sa Nostra" i el Fons Pitiús de Cooperació
varen firmar un conveni de col·laboració pel
qual Sa Nostra aporta 12.500 € al Fons
Pitiús. Aquesta aportació anirà dirigida a
finançar un  projecte de la Fundació Vicenç
Ferrer que consisteix en la creació d'un fons
d'estabilitat social a dos comunitats del sud
de l'Índia. El Fons, per la seva banda, es
compromet a proporcionar a la Fundació Sa
Nostra informació sobre l'evolució del projec-
te i una avaluació final del mateix.

SOCIS 
Enguany la PIMEEF ha entrat com a

sòcia col·laboradora del Fons. Això suposa
que aquesta associació podrà participar en
el funcionament del fons assistint a les seves
assemblees on hi té veu per proposar i fer
aportacions sobre les temàtiques, activitats i
projectes que finança el fons. La PIMEEF
com a sòcia col·laboradora fa una aportació
anual al fons.

Un moment de la firma
del conveni entre Sa

Nostra i el Fons Pitiús



[18]

M
EM

ÒR
IA

 F
ON

S 
PI

TI
ÚS

 2
00

5

APORTACIÓ PER CONTINENTS

APORTACIÓ PER SECTORS APORTACIÓ PER BENEFICIARIS

DISTRIBUCIÓ PER SECTORS DISTRIBUCIÓ PER BENEFICIARIS

PROJECTES 2005
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CENTREAMÈRICA

RESUM:
Aquest projecte pretén contribuir al des-

envolupament del municipi de Totogalpa inci-
dint principalment en dos àmbits:

1) Es donarà suport a 30 famílies de
dos comunitats rurals que viuen en situació
d'extrema pobresa, per tal que puguin cons-
truir-se un nou habitatge. Les famílies bene-
ficiàries rebran la capacitació necessària per
poder fer la construcció, a més de l'orienta-
ció d'un mestre d'obra contractat pel projec-
te. Se'ls proporcionaran també els materials
necessaris. Aquesta iniciativa és fonamental
per evitar l'emigració dels/de les campe-
rols/es cap a les ciutats.

2) Amb aquest projecte també es vol
enfortir el Comitè de Desenvolupament
Municipal i fomentar la participació de la
població, perquè s'impliqui de forma activa
en el desenvolupament de la comunitat i en
la defensa dels seus drets. 

OBJECTIUS:
- Millorar les condicions de vida de 123

persones (30 famílies) de les comunitats
de Quebrada Grande de Santo Domingo i
Valler Enoc Ortez, al municipi de
Totogalpa

- Continuar les accions per a l'enfortiment
del treball associatiu, en el marc d'una
estratègia de desenvolupament local

ACTIVITATS:
- Realització d'una assemblea comunitària

on s'estableixin les pautes d'execució del
projecte i es realitzi la selecció dels/de les
beneficiaris/àries

- Realització de la capacitació per a l'auto-
construcció d'habitatges

- Lliurament a les famílies beneficiàries
dels materials per a la construcció

- Construcció dels 30 habitatges

- Realització de la capacitació en agricultu-
ra orgànica i salut ambiental

- Selecció de 50 líders comunitaris, de 7
microregions diferents

- Realització de 4 capacitacions diferents
per als líders comunitaris sobre municipa-
lisme i desenvolupament local

NICARAGUA
PROJECTE: Autoconstrucció d'habitatges per a famílies camperoles i reforç

del treball associatiu al municipi de Totogalpa
ZONA: Madriz

CONTRAPART: INPRHU

BENEFICIARIS DIRECTES: 30 famílies de camperols i 50 líders comunitaris

SECTOR: Habitatge

IMPORT TOTAL: 82.869'03 € SOL·LICITAT FONS: 43.953'22 €

Els beneficiaris han
de fer tots els blocs
de tova de la casa
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
El programa PRODETS (Programa de

Desenvolupament del Turisme Sostenible)
pretén enfortir el gremi de cooperatives i
PIMES turístiques de Nicaragua i fomentar el
turisme sota criteris de qualitat i de conser-
vació i respecte al medi ambient.  El present
projecte s'emmarca dins aquest programa i
proposa la construcció i equipament d'un
hotel-escola on s'impartiran cursos especí-
fics sobre turisme i un curs especialitzat de
Tècnic Bàsic de Turisme Sostenible per a
joves de 16 a 25 anys. La formació serà teò-
rica (4 hores d'estudi) i pràctica (4 hores de
feina sota supervisió del personal especialit-
zat). Els/les joves d'escassos recursos
rebran els cursos de manera gratuïta i
podran allotjar-se en règim d'internat a l'hotel
mentre duri la seva formació.

OBJECTIUS:
- Constituir un hotel-escola com a centre

de formació professional teòric i pràctic
per a joves treballadors/es i estudiants de
les cooperatives i PIMES turístiques exis-
tents o en formació

- Formar un mínim de 90 joves cada any
com a Tècnics Bàsics en Turisme
Sostenible

- Enfortir la capacitat formativa professio-
nal estatal a través de la subscripció de
convenis 

ACTIVITATS:
- Accions legals necessàries per a la crea-

ció de l'hotel-escola

- Construcció o reparació de la infraestruc-
tura física (menjador-restaurant, cuina,
allotjament de l'alumnat i dels clients,
sales de conferències, biblioteca i ciber-
cafè)

- Dotació dels serveis bàsics (llum, aigua,
telèfon, aigües negres...)

- Equipament de l'hotel-escola

- Reunions i tallers d'organització de la for-
mació

- Assistència per al disseny curricular

- Contractació del personal capacitador

- Adquisició de materials educatius

- Accions de promoció

- Signatura de convenis de col·laboració
amb institucions nacionals de desenvolu-
pament turístic i de formació tècnica i
superior

NICARAGUA

PROJECTE: 826/05 - Formació professional en turisme sostenible: escola-
hotel "Teosintal"

ZONA: Illa d'Ometepe - Departament de Rivas

CONTRAPART: Tecuilcan

BENEFICIARIS DIRECTES:  90 joves

SECTOR:  Desenvolupament econòmic

IMPORT TOTAL: 138.975 € SOL·LICITAT FONS: 19.167'80 €
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RESUM:
Aquest projecte correspon al seguiment

dels processos de desenvolupament impul-
sats a la zona, objecte de la intervenció des
del a Fundació INCIDE i que compte amb el
suport d'altres fons de cooperació. El projec-
te té dos components: 

- Donar suport a la infraestructura educati-
va al municipi de Jerez, a partir de la
construcció de la cinquena fase de l'insti-
tut bàsic municipal.

- Continuar enfortint el poder local i munici-
pal com a cap rector de la política pública
del municipi.

OBJECTIUS:
- Crear les condicions administratives, en

l'àmbit municipal, per fer sostenible el
procés de descentralització, donant
suport al desenvolupament de la infraes-
tructura del municipi.

ACTIVITATS:
- Reglamentació dels seveis municipals i

actualització dels sistema de taxes

- Renegociació del deute extern municipal

- Creació de l'Administració Financera
Integrada Municipal

- Suport per a l'estructura del sistema d'au-
ditoria interna

- Enfortiment tècnic per a l'elaboració i ava-
luació de projectes

- Estructuració dels Consells Municipals de
Desenvolupament

- Capacitacions específiques dels Consells
Municipals de Desenvolupament

- Construcció de la cinquena fase de l'insti-
tut d'educació bàsica del municipi de
Jerez.

GUATEMALA

PROJECTE: Seguiment a l'enfortiment i consolidació de la institucionalitat
municipal

ZONA: Jutiapa

CONTRAPART: INCIDE

BENEFICIARIS DIRECTES: Població general   SECTOR: Municipalisme 

IMPORT TOTAL: 40.000 €  APORTACIÓ FONS: 27.620  €
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
El projecte consisteix en la construcció de

22 habitatges per a famílies indígenes de les
comunitats de Chitzimá i Chucoxop, que
viuen immerses en la pobresa, ja que es
varen veure molt afectades per la guerra
interna dels anys 80, de la mateixa manera
que tot el departament de Quiché. Les noves
cases tendran una mida aproximada de 4.80
m d'amplada i 5.52 m de llarg i es construiran
amb materials resistents: columnes de ferro i
ciment i el sostre es farà de làmina.

OBJECTIUS:
- Contribuir al desenvolupament de la

infraestructura de les famílies guatema-
lenques, amb la finalitat de millorar la
situació socioeconòmica de les famílies

- Facilitar materials i recolzar en la cons-
trucció dels habitatges a dones, viudes i

víctimes del conflicte armat intern de les
comunitats de Chitzimá i Chucoxop, per
tal de construir un espai físic i confortable
a les famílies.

ACTIVITATS:
- Coordinacions i organització de treballs

amb les comunitats beneficiàries

- Planificació i programació d'activitats per
a la construcció d'habitatges

- Cotitzacions de materials per a la cons-
trucció dels habitatges

- Compra dels materials per a la construc-
ció

- Lliurament de materials a les 22 famílies
beneficiàries

- Visita a les comunitats per realitzar el
seguiment del projecte

GUATEMALA

PROJECTE: 799/05 - Construcció d'habitatges dignes a San Andrés Sajcabajá
ZONA: departament de Quiché

ONGD: STEI-i

CONTRAPART: Conavigua

BENEFICIARIS DIRECTES: 22 dones vídues i les seves famílies

SECTOR: Habitatge

IMPORT TOTAL: 73.000 € APORTACIÓ FONS: 50.000 €

Una de les cases a
mig construir
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RESUM:
Aquest projecte està dirigit a les dones

dels 12 municipis del departament de Petén
i s'inclou dins un procés iniciat el 1998 que té
com objectiu l'enfortiment de la participació
de les dones i el seu empoderament. A més
de la pobresa extrema i de la manca d'expe-
riència en organitzar-se, destaca l'alt nivell
d'analfabetisme existent entre les dones,
especialment de les indígenes i de l'àrea
rural. Amb aquest projecte es vol portar a
terme una campanya d'alfabetització  i pos-
talfabetització per a aquelles que tenien
algun estudi previ, que permetrà a les dones
obtenir la titulació i reconeixements oficials.
La campanya es complementarà amb activi-
tats i cursos que augmentin l'interès de les
dones per la seva formació, per tal de reduir
la xifra d'abandonament de les classes.

OBJECTIUS:
- Augmentar el nivell acadèmic de les

dones de Petén, per tal que puguin asso-
lir la seva superació personal

- Augmentar el nombre de dones alfabetit-
zades i postalfabetitzades al departament
de Petén

- Disminuir els alts nivells de deserció entre
les dones que s'inscriuen a alfabetització
i postalfabetització

- Augmentar el nombre de dones de l'àrea
rural amb estudis secundaris o de forma-
ció professional

ACTIVITATS:
- Elaboració de cartilles d'alfabetització

amb enfocament de gènere, tant en cas-
tellà com en q'eqchi i de guies didàctiques

- Campanya de promoció del projecte a tra-
vés de la ràdio, reunions amb organitza-
cions, líders comunitaris i autoritats locals

- Signatura de convenis amb les diferents
associacions que col·laborin en el procés
d'alfabetització

- Selecció de facilitadores a les comunitats
entre les dones alfabetitzades i contracta-
ció d'aquestes a través d'una beca men-
sual que els permetrà cursar estudis
secundaris o universitaris

- Formació de les facilitadores en didàctica
i equitat de gènere

- Inscripció de les participants i lliurament
del material didàctic

- Realització d'activitats recreatives, d'inter-
canvi d'experiències, etc..., per motivar
les dones sobre els continguts d'equitat
de gènere

- Supervisió mensual de la tasca de cada
centre

GUATEMALA

PROJECTE: 823/05 - Alfabetització i postalfabetització de dones al
departament de Petén

ZONA: Petén

ONGD: Paz con Dignidad

CONTRAPART: Asociación de Mujeres de Petén Ixqik

BENEFICIARIS DIRECTES:  500 dones

SECTOR:  Formació/Educació

IMPORT TOTAL: 156.883'5 € APORTACIÓ FONS: 50.000 €
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
A partir de la iniciativa de diversos sectors

del municipi de Panajachel, especialment
dels pares i mares, a finals de l'any 2002 es
va començar a treballar en la creació del
Centre Educatiu Comunitari del municipi de
Panajachel. L'any 2003 s'iniciaren les activi-
tats i en la convocatòria de 2004 el Fons va
aprovar el recolzament de la contractació i
formació del personal docent. El projecte pre-
sentat a  la convocatòria de 2005 és de con-
tinuïtat de la feina que es desenvolupa al
centre educatiu i per això sol·licita novament
el recolzament en la contractació del profes-
sorat i en les despeses de funcionament. 

OBJECTIUS:
- Desenvolupar una activitat acadèmica

innovadora, complint els acords de pau i
la reforma educativa i que fomenti els pro-
cessos comunitaris orientats a la reducció
de la pobresa i al foment de la convivèn-
cia pacífica

- Potenciar els processos de descentralit-
zació del país, permetent que els pares de
família siguin els protagonistes del desen-
volupament, avaluació i administració del
projecte  

ACTIVITATS:
- Signatura de contractes i gestió dels

locals per garantir el seu funcionament
l'any 2005

- Inici de les gestions de recaptació de fons
d'activitats gastronòmiques a la comunitat

- Contractació del personal docent neces-
sari

- Formació del personal docent

- Inici de les activitats docents

- Organització de Juntes Directives de
pares de família

GUATEMALA

PROJECTE: 830/05 - Centre educatiu comunitari a Panajachel
ZONA: Solola

ONGD: Ibiza Misionera

CONTRAPART: Frailes Carmelitas Descalzos

BENEFICIARIS DIRECTES:  Infants i joves

SECTOR: Educació

IMPORT TOTAL: 105.000 € APORTACIÓ FONS: 20.000 €
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RESUM:
El projecte Nahual  2005 representa la

continuació dels projectes portats a terme a
aquesta zona des de l'any 2001, amb finan-
çament del Fons Pitiús. Com en els anys
anteriors, l'objectiu principal és proporcionar
educació en salut per a les dones i educació
sexual per als/a les joves per disminuir les
malalties i assegurar a les diverses comuni-
tats beneficiàries unes majors possibilitats
de desenvolupament. Per aconseguir-ho, es
treballarà en tres àmbits: 

a) Capacitació en salut sexual i repro-
ductiva amb grups de dones a les seves
comunitats, especialment amb grups amb
major risc (embarassades, adolescents...)

b) Educació sexual per a joves i ado-
lescents de tots dos sexes, per tal de preve-
nir malalties de transmissió sexual, traumes
psicològics i embarassos no desitjats

c) Treball en salut preventiva a través
de la ràdio local, destinada a la població rural
i a través del canal local de televisió per
cable, destinada a la població urbana.

OBJECTIUS:
- Millorar la salut de la comunitat a través

de la formació i educació

- Incrementar els coneixements de dones,
joves i adolescents de l'àrea rural de San
Jerónimo sobre malalties de transmissió
sexual, embarassos no desitjats i abusos
sexuals 

ACTIVITATS:
- Organització i formació a les diverses

poblacions rurals de grups que puguin
donar les capacitacions sobre salut
sexual i reproductiva a les dones

- Formació de grups a les diverses pobla-
cions rurals que puguin donar les capaci-
tacions a joves i adolescents

- Preparació, coordinació i enregistrament
dels programes de televisió i ràdio

- Cooperació amb les institucions del muni-
cipi i líders comunitaris

- Participació en les reunions de la
Comissió de Salut de San Jerónimo

GUATEMALA

PROJECTE: 837/05 - Nahual 2005: Educació en salut sexual i reproductiva per
a dones, joves i adolescents de l'àrea rural i en educació
en salut general a través de ràdio i TV local

ZONA: San Jerónimo / Baja Verapaz

ONGD: Caritas Diocesana de Ibiza

CONTRAPART: Obispado de la Verapaz-Diócesis de Verapaz

BENEFICIARIS DIRECTES: dones, joves i població general

SECTOR:  Formació sanitària

IMPORT TOTAL: 30.360 € APORTACIÓ FONS: 21.210 €

Un dels objectius dels
projectes és incremen-
tar els coneixements de
dones, joves i adoles-
cents de l’àrea rural
sobre malalties de
transmissió  sexual,
embarassos no desit-
jats i abusos sexuals
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
Després de realitzar un diagnòstic partici-

patiu a 15 comunitats rurals i semiurbanes
dels municipis de Tipitapa i Villa El Carmen
(depart. Managua) i Ciudad Darío (depart.
Matagalpa) es va fer palesa la necessitat
d'impulsar-hi un ampli procés de desenvolu-
pament humà, previst per a un període total
de 5 anys. L'actual projecte, que s'inclou dins
la primera fase de la intervenció (3 primers
anys), està enfocat a la promoció de la salut
comunitària com a mitjà per reduir la desnu-
trició, la morbiditat i la mortalitat. Es vol crear
una xarxa comunitària de salut que sigui
capaç de: a) assegurar la formació en salut
preventiva comunitària, sexual i reproducto-
ra, b) treballar per la millora de les condicions
de salut ambientals, mitjançant la construcció
de latrines i pous i c) proporcionar assistèn-
cia mèdica i provisió de medicines a preus
assequibles per a la població en centres
comunitaris adequats per a aquest ús.

OBJECTIUS:
- Contribuir al desenvolupament de les

capacitats de la població per a disminuir la
vulnerabilitat social generada per la
pobresa estructural

- Contribuir a la prevenció de la desnutrició
i morbi-mortalitat de la població

ACTIVITATS:
- Tallers de capacitació per als membres de

la Xarxa Comunitària (1 col·laborador
voluntari, 1 brigadista i una partera per
comunitat)

- Xerrades d'educació i informació dirigides
a la població en salut preventiva

- Capacitació a les famílies beneficiades
amb latrines i pous per a la seva auto-
construcció

- Tallers de capacitació sobre l'ús, neteja i
manteniment de latrines, control i qualitat
d'aigua

- Xerrades sobre salut sexual i reproductiva
dirigides a dones i atenció ginecològica

- Autoconstrucció de latrines

- Promoció i capacitació sobre horts fami-
liars, dirigida especialment a dones

- Atenció mèdica a la població a través
d'una Unitat Mòbil

- Condicionament dels locals i funciona-
ment de la venda social de medicaments

NICARAGUA

PROJECTE: 833/05 - Foment de la gestió i millora de la salut comunitària
a 15 comunitats rurals

ZONA:  Managua i Matagalpa

ONGD: Mans Unides
CONTRAPART: Instituto de Acción Social Juan XXIII / Universidad Centroamericana
BENEFICIARIS DIRECTES:  7.385 persones, població general 

SECTOR: Formació sanitària

IMPORT TOTAL: 368.689'95 € APORTACIÓ FONS: 36.000 €
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RESUM:
Aquest projecte pretén proporcionar a la

població de l' assentament de El Progreso un
local d'usos múltiples amb ambients deguda-
ment habilitats per fer front a les carències
bàsiques que existeixen en aquestes comu-
nitats en alimentació, salut, educació, forma-
ció i desenvolupament de les famílies. El
centre de El Progreso disposarà d'un menja-
dor comunitari, un local per a reunions i
assemblees comunitàries, un espai per a
educació infantil, biblioteca, sala de jocs i
una farmaciola comunitària. 

OBJECTIUS:
- Contribuir a la millora de la qualitat de

vida de la població a El Progreso 

- Dotar d'un local comunal a la població
d'aquestes dos comunitats, per desenvo-
lupar serveis i atenció de les necessitats
bàsiques de la comunitat

- Col·laborar en la formació dels pobladors
de El Progreso per tal que siguin capaços
de realitzar accions comunes en perspec-
tives de desenvolupament

ACTIVITATS:
- Recollida de tota la informació necessària

- Reunió de sensibilització amb el/les
pobladors/es dels assentaments per
aconseguir la participació activa en l'exe-
cució del projecte

- Construcció de l'obra, amb la participació
dels/de les beneficiaris/àries com a mà
d'obra no qualificada

- Implementació d'ambients

- Conveni amb autoritats locals i coordina-
dors de salut

- Realització de 4 tallers de capacitació per
als responsables de l'administració del
local, sobre administració i bon ús del
local i sobre organització comunitària 

PERÚ

PROJECTE: 821/05 - Construcció i implementació d'un centre de formació i 
desenvolupament comunal a l'assentament humà de El 
Progreso 

ZONA: Pueblo Nuevo / Chepén / La Libertad

ONGD: Ayne España Trinitarias

CONTRAPART: Ayne Perú Trinitarias

BENEFICIARIS DIRECTES:  575 persones

SECTOR: Infraestructura

IMPORT TOTAL: 93.936 € APORTACIÓ FONS: 47.322 €

SUDAMÈRICA
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
El poble Buenos Aires no compta amb

infraestructures suficients que permetin
atendre les necessitats educatives i sanità-
ries de la població. Per fer front a aquestes
mancances la Congregació d'Agustines va
crear un bressol jardí per a infants i un cen-
tre de salut, que ja es troben actualment en
funcionament. Aquest projecte té per finalitat
permetre la continuació de la tasca que es
desenvolupa en aquests dos centres, mitjan-
çant el pagament dels/de les docents del
bressol jardí i del personal del dispensari
mèdic "San Agustín".

OBJECTIUS:
- Oferir el servei d'educació i de salut a la

població dels assentaments humans de
Buenos Aires Sur

- Aconseguir el pressupost anual necessa-
ri per a la cancel·lació mensual dels sous
dels/de les docents i professionals de
salut 

PERÚ

PROJECTE: 831/05 - Sou del personal del bressol jardí "San Agustín" 2005
ZONA: Víctor Larco Herrera / Trujillo / La Libertad

ONGD: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo

CONTRAPART: Congregación Agustinas Hermanas del Amparo

BENEFICIARIS DIRECTES: Infants

SECTOR: Educació

IMPORT TOTAL: 86.620 € APORTACIÓ FONS: 15.720 €
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RESUM:
Dins l'Equador, la província de Los Ríos,

és una de les zones que més inundacions
han patit en els darrers anys. Fenòmens
ambientals, com El Niño, agreujats per l'ac-
ció humana, han provocat danys materials i
víctimes mortals a la zona en repetides oca-
sions. Amb aquest projecte, a través de la
realització de diversos tallers, es vol formar a
40 agents comunitaris en primers auxilis,
salut comunitària, ús i administració de medi-
caments, avaluació de danys en cas d'emer-
gència i també en participació comunitària i
planificació per al desenvolupament.
Aquests agents s'encarregaran després de
transmetre allò après a un total de 400 famí-
lies que podran així fer front a les malalties
més comunes i tendran més capacitat d'ac-
tuació en cas d'emergència. A més, el pro-
jecte planteja la instal·lació de dos magat-
zems comunitaris per a guardar-hi les ferra-
mentes i materials necessaris en situació
d'emergència i activitats de promoció de
salut amb campanyes de control d'insectes,
desinfecció d'aigua i simulacres d'emergèn-
cia.

OBJECTIU:
- Reduir la vulnerabilitat de la població

de Febres Cordero davant els problemes de
salut

ACTIVITATS:
- Organització de líders comunitaris del

sector i dels actors socials

- Preparació de les activitats de capacitació

- Planificació participativa per a elaborar el
Pla de Desenvolupament Local

- Adequació dels magatzems comunitaris

- Tallers de capacitació per formar agents
en salut

- Elaboració del Pla Local d'Emergència

- Simulacres en atenció d'emergència

- Multiplicació de les experiències adquiri-
des durant la capacitació 

EQUADOR

PROJECTE: 828/05 - Formació d'agents comunitaris de salut a la 
Parròquia Febres Cordero del Cantón Babahoyo

ZONA: Los Ríos

ONGD: Creu Roja Espanyola

CONTRAPART: Cruz Roja Ecuatoriana

BENEFICIARIS DIRECTES: 1.200 persones - població general

SECTOR: Formació sanitària

IMPORT TOTAL:  41.995'56 € APORTACIÓ FONS: 32.943'06 €
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
Aquest projecte s'inclou dins la tercera

fase del Programa Nacional de Gestió
Ambiental de RSU (residus sòlids urbans),
que porta a terme l'EFIP i que va rebre recol-
zament del Fons Pitiús a la convocatòria de
2003. Amb ell es busca generar oportunitats
d'ocupació per a joves i mares solteres, mit-
jançant la gestió dels RSU als estats de
Vargas i Zulia. Els/les beneficiaris/àries s'in-
corporen a un programa formatiu permanent
que augmenta les seves opcions d'entrar
amb èxit en el mercat laboral.

El projecte també preveu la sensibilitza-
ció de generadors de residus (empreses,
comerços, centres educatius...) per tal que
lliurin els seus residus classificats als
Centres de Gestió i Educació Ambiental on
els/les beneficiaris/àries processen els mate-
rials per tal que després puguin ser comer-
cialitzats per empreses recicladores.

OBJECTIU:
- Inserir socialment i laboral  joves i dones

dels municipis de San Francisco i Vargas

- Augmentar la generació d'ingressos fins
assolir un 20% del pressupost general de
despeses dels Centres d'Educació
Ambiental i gestió de RSU de Vargas i
San Francisco, a través de la constitució
d'una Cooperativa de Serveis

- Sensibilitzar comunitats, autoritats, orga-
nitzacions socials, centres educatius i
empreses per a incorporar-les a l'aprofita-
ment dels RSU i la disminució del seu
impacte negatiu a l'ambient

- Assessorar persones i associacions en
matèria d'organització de processos d'a-
profitament de RSU

ACTIVITATS:
- Disseny, execució i avaluació del progra-

ma de formació per al desenvolupament
personal i social

- Disseny, execució i avaluació del progra-
ma de formació professional

- Instal·lació del centre de gestió de RSU:
condicionament del local, equipament,
establiment de normes de funcionament,
etc.

- Recollida selectiva de materials recicla-
bles, classificació i compactació

- Comercialització dels materials reciclats

- Disseny del programa de sensibilització
per a institucions públiques, escoles i
empreses i execució del programa

- Disseny del programa d'assessorament
per a persones i associacions per orga-
nitzar processos d'aprofitament de RSU

VENEÇUELA

PROJECTE: 841/05 -  Inserció sociolaboral de joves i dones mitjançant
la gestió ambiental als municipis de San Fransciso
i Vargas

ZONA:  Zulia i Vargas

ONGD: Fundació Deixalles

CONTRAPART: EFIP

BENEFICIARIS DIRECTES: 40 joves i dones

SECTOR: Formació ambiental i inserció laboral

IMPORT TOTAL: 90.082 € APORTACIÓ FONS: 28.000 €
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RESUM:
Amb aquest projecte es pretén incremen-

tar les possibilitats de les dones de Vijayarai
d'aconseguir una feina digna que els perme-
ti contribuir a l'economia familiar i, alhora,
augmentar la seva autoestima. Això es vol
fer mitjançant l'ampliació d'una indústria inci-
pient de muntatge d'estabilitzadors de
corrent elèctric, on ja hi treballen un nombre
important de dones i que ha assolit un
important nivell d'èxit. Amb el projecte actual
s'adquirirà tot el material necessari per crear
una nova unitat de treball, en locals separats
de l'actual, que donarà feina a unes 100
dones, que  s'aniran incorporant al seu lloc
de feina un cop hagin rebut la formació ade-
quada que té una durada aproximada de 3
mesos.

OBJECTIUS:
- Elevar el nivell educatiu de la dona en

grups marginats

- Capacitar la dona per tal que pugui con-
tribuir al benestar de la família

- Organitzar les dones en grups de
col·laboració i recolzament

- Crear exigències de justícia social en els
organismes de govern local

ÍNDIA

PROJECTE: 802/05 - Empoderament de la dona rural discriminada, enfocat a
la seva promoció econòmica

ZONA: Vijayarai /Andhra Pradesh

ONGD: Carmelitas Misioneras

CONTRAPART: Jeevan Dhara Society

BENEFICIARIS DIRECTES:  100 dones

SECTOR: Desenvolupament econòmic

IMPORT TOTAL: 45.956 € APORTACIÓ FONS: 20.000 €

ÀSIA

Les dones reben una for-
mació i després s’incor-

poren al seu lloc de feina
que consisteix en el mun-
tatge d’estabilitzadors de

corrent elèctric
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RESUM:
Aquest projecte vol proporcionar un Fons

d'Estabilitat Social a dos comunitats
d'Anantapur  que han aconseguit la cohesió
social necessària per poder ser indepen-
dents de les ajudes exteriors. Aquestes
comunitats gaudeixen ja de les infraestructu-
res mínimes necessàries (escoles, habitat-
ges,...), però l'economia de les famílies és
encara precària i es veu molt afectada per
qualsevol contratemps que hi pugui haver
(malaltia d'un familiar, sequera...). D'aquí
neix la necessitat d'un Fons d'Estabilitat
Social que garanteixi la subsistència dels
membres de la comunitat en cas de dificul-
tats. La comunitat rep al seu nom un ingrés
de 18.000 € a termini fix. Els interessos
generats per aquesta quantitat seran gestio-
nats pel Comitè de Desenvolupament de la
Comunitat de manera democràtica i sempre
s'hauran de destinar a alguna de les
següents partides: sanitat, discapacitats,
educació i sequera.

OBJECTIUS:
- Millorar les condicions de vida de la

població marginada d'Anantapur

- Proporcionar a les comunitats més
pobres un sistema econòmic de resposta
per a superar els moments de crisi

- Facilitar les eines socials per a promoure
la democràcia, la participació i cohesió
ciutadana i la responsabilitat de l'individu
cap al conjunt de la comunitat

ACTIVITATS:
- Consolidació del Comitè de

Desenvolupament de la Comunitat

- Realització de tallers i jornades explicati-
ves del funcionament i gestió del Fons
d'Estabilitat Social i participació ciutadana

- Ingrés al banc a nom de la comunitat a
termini fix de 18.000 €

- Preparació d'un pla d'acció anual, en què
es decideixi el destí dels interessos del
Fons d'Estabilitat Social

- Lliurament anual dels interessos generats
pel Fons d'Estabilitat Social

- Ús dels beneficis generats per a realitzar
les activitats previstes

ÍNDIA

PROJECTE: 843/05 - Creació d'un Fons d'Estabilitat Social per a les comunitats
de Ranginepalli i H. Cherlopalli

ZONA: Narpala /Anantapur / Andhra Pradesh

ONGD: Fundació Vicenç Ferrer

CONTRAPART:  Rural Development Trust

BENEFICIARIS DIRECTES: 494 persones

SECTOR:  Desenvolupament comunitari

IMPORT TOTAL: 44.740'34 € APORTACIÓ FONS: 36.000 €

PROJECTES APROVATS 2005



[33]

RESUM:
Aquest projecte vol proporcionar als

infants camperols de zones remotes del
Tibet infraestructures escolars adequades,
aigua potable i atenció sanitària, per tal de
millorar la seva educació, salut i entorn fami-
liar. Això es fa amb la unió de tres accions
combinades: 

a) Construcció i equipament d'escoles a
llocs on no n'hi havia i reparació de les
existents

b) Instal·lació d'aigua potable a les escoles i
pobles beneficiaris d'aquest projecte

c) Promoció sanitària

L'acció compta amb una participació acti-
va dels/de les beneficiaris/àries, ja que ofe-
reixen la seva mà d'obra per a les construc-
cions i aporten material de construcció reco-
llit a la zona.

OBJECTIUS:
- Millora de les condicions de vida de la

població camperola de zones remotes de
Tibet

- Construcció d'escoles, abastament d'ai-
gua potable i campanyes sanitàries per a
poblacions remotes de Lhasa, Gyantse i
Shigatse

ACTIVITATS:
- Selecció dels obrers

- Adquisició dels materials per a les obres

- Realització de les obres de construcció
de dos escoles i reparació de cinc

- Realització 7 sistemes d'aigua potable

- Adquisició de mobiliari per als centres
educatius

- Realització de cursos de manteniment
dels sistemes d'aigua potable

- Realització de cursos de sanitat i higiene

- Distribució de material d'higiene: sabó,
raspalls de dents, paper higiènic, etc...

- Atenció mèdica: vacunacions i tracta-
ments de malalties comunes com otitis,
diarrea...

XINA - TIBET

PROJECTE: 842/05 - Escoles, aigua potable i sanitat per a zones remotes
ZONA: Lhasa / Gyantse / Shigatse

ONGD: Comunidad Humana

CONTRAPART: Federació de Dones

BENEFICIARIS DIRECTES: 3.100 infants i població general

SECTOR: Infraestructures

IMPORT TOTAL:  114.000 € APORTACIÓ FONS: 40.000 €

El projecte inclou la
reparació i reconstrucció
d’escoles a l’àmbit rural
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PROJECTES APROVATS 2005

RESUM:
La situació de pobresa generalitzada que

sofreix la població sahariana, amb mancança
gairebé total de recursos agrícoles i rama-
ders, fa que l'alimentació estigui molt fona-
mentada en els hidrats de carboni i que el pa
sigui un aliment bàsic de la seva dieta.  L'any
2002, amb finançament del Fons i d'altres
entitats, s'adquiriren i instal·laren als campa-
ments quatre forns de pa per garantir el sub-
ministrament d'aquest aliment a la població.
Les extremes condicions climatològiques de
la zona han deteriorat la maquinària des d'a-
leshores. Per aquest motiu, l'actual projecte
proposa la compra de les peces de recanvi
necessàries per tal que els forns puguin con-
tinuar funcionant a ple rendiment. 

OBJECTIUS:
- Dotar de recanvis els forns de pa per tal

que puguin continuar amb la seva produc-
ció

- Garantir el subministrament de pa com a
base de l'alimentació de la població saha-
riana 

ACTIVITATS:
- Visita a les wilayes per a realitzar l'ava-

luació de les necessitats

- Compra, trasllat i instal·lació dels equipa-
ments necessaris

ALGÈRIA

PROJECTE: 834/05 - Recanvis per als forns de pa
ZONA: Tindouf

ONGD: Associació d'Amics del Poble Saharaui

CONTRAPART: Mitja Lluna Roja Sahariana

BENEFICIARIS DIRECTES: tota la població dels campaments de refugiats

SECTOR: Infraestructures

IMPORT TOTAL:  24.760'48 € APORTACIÓ FONS: 30.950'61 €

ÀFRICA
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RESUM:
En la convocatòria de 2003, el Fons Pitiús

va finançar la construcció i equipament d'una
sala d'urgències per a l'Hospital Central.
Aquest nou projecte vol permetre la continuï-
tat i millora de l'atenció que s'ofereix a
aquesta sala. Per aconseguir-ho proposa l'a-
dequació d'un espai per al descans del per-
sonal sanitari i intervencions per solucionar
problemes d'aïllament de la sala, el manteni-
ment de les instal·lacions i la reposició d'e-
quipaments de curta vida.

OBJECTIUS:
- Mantenir un bon funcionament de la sala

d'urgències de l'Hospital Central

- Garantir el manteniment de les infraes-
tructures

- Incentivar el personal que treballi a la sala
d'urgències

- Adequar una zona de descans per al per-
sonal 

ACTIVITATS:
- Realitzar el seguiment i control de les ins-

tal·lacions

- Detecció de deficiències o possibles
millores del servei

- Adquisició de material sanitari de caràcter
urgent  

- Realització de les obres per obrir una
finestra a l'exterior

- Compra del material per a la zona de des-
cans

- Realitzar un control i seguiment periòdic
del projecte per a comprovar el bon ús i
estat del material enviat i de les mancan-
ces que puguin sorgir

- Recollir propostes de millora en les visites
periòdiques

ALGÈRIA

PROJECTE: 840/05 - Recolzament al sistema sanitari saharià. 
Manteniment i millora de la sala d'urgències

ZONA: Tindouf

ONGD: Associació d'Amics del Poble Saharaui

CONTRAPART: Mitja Lluna Roja Sahariana

BENEFICIARIS DIRECTES:  tota la població dels campaments de refugiats

SECTOR: Sanitari

IMPORT TOTAL:  8.600 € APORTACIÓ FONS: 6.880 €
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RESUM:
L'Escola Comunitària Dignidade està reco-

neguda per les autoritats educatives del país
com a Escola Comunitària. Això implica que
imparteix el programa oficial, que és supervi-
sada per les autoritats educatives del Ministeri
d'Educació de Moçambic i que pot sol·licitar
finançament d'aquest per una part dels salaris
dels/de les mestres i material educatiu.

El present projecte consisteix en mantenir
en funcionament l'escola i millorar la formació
dels/de les mestres. L'Escola està formada
per 3 seccions: 

a) Educació Infantil: atén  a nens i nenes
de 4 i 5 anys que provenen de famílies amb
elevades carències. S'identifiquen els proble-
mes de desnutrició en etapes inicials del des-
envolupament i això permet evitar-ne conse-
qüències futures greus. Funciona en dos
torns: de 7.30 a 11.30 i de 12.00 a 16.00.
Els/les alumnes més necessitats reben una
menjada diària els dies lectius.

b) Secció d'Educació Primària: atén a
infants d'entre 6 i 16 anys, tots sense possibi-
litat d'accés a les escoles públiques, i que pro-
venen de famílies especialment necessitades.
Funciona també en dos torns, simultàniament
amb l'educació infantil. Els infants que ho
necessiten reben també una menjada diària.

c) Secció d'Alfabetització d'Adults:
aquest programa està gestionat íntegrament
pel Ministeri d'Educació de Moçambic que
paga la totalitat dels salaris dels professors.
Dignidade s'encarrega de la resta de despe-
ses. Funciona com a escola nocturna

OBJECTIU:

- Millorar l'educació formal d'un sector de la
població de la comunitat de Sicuama

ACTIVITATS:
- Posada en funcionament de l'Escola

Comunitària Dignidade
- Selecció i contractació del personal
- Definició amb la Direcció Districtal sobre

els lliuraments de llibres i sobre la contrac-
tació de professorat

- Definició dels acords amb la Direcció
Provincial del Ministeri de la Dona

- Selecció i matriculació dels/de les alumnes
- Compra de material didàctic, mobiliari i ali-

ments
- Activitat docent
- Posada en funcionament del programa d'e-

ducació d'adults
- Contractació del director
- Definició amb la Direcció Districtal sobre la

contractació del professorat
- Selecció i matriculació de l'alumnat
- Compra de material didàctic i mobiliari
- Activitat docent
- Formació del professorat
- Realització de dos cursos intensius
- Adquisició del material didàctic
- Alimentació dels/de les alumnes amb

carències
- Renovació i acords amb l'Asociación

"Casa das Formigas"
-· Adquisició d'aliments

MOÇAMBIC

PROJECTE: 836/05 - Programa d'Educació Infantil i Primària a Sicuama
ZONA: Matola / Maputo

ONGD: Dignidad

CONTRAPART: Dignidade / Direcció Districtal d'Educació de Matola / Direcció
Provincial de la Dona i Coordinació d'Acció Social

BENEFICIARIS DIRECTES:  500 infants i 415 adults

SECTOR: Formació / Educació

IMPORT TOTAL: 74.990'10 € APORTACIÓ FONS: 25.000 €
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RESUM:
A la zona de Sicuama no existeix cap

centre educatiu on els infants puguin cursar
sisè i setè de primària (EP2), cosa que difi-
culta greument que els/les alumnes puguin
continuar els seus estudis en acabar el pri-
mer cicle de la primària (EP1). Per donar
solució a aquesta situació i com a resposta a
una demanda de la població de la zona, el
Conselho Municipal ha assignat uns
terrenys a Dignidad al costat de l'escola pri-
mària Dignidade, que està en funcionament
des de 1999. Amb aquest projecte s'hi volen
construir tres noves aules i les infraestructu-
res necessàries per tal que l'alumnat que
acabi l'EP1, tant a l'escola Dignidade, com
als centres públics d'ensenyament de la
zona, puguin realitzar   l'EP2, rebent un
ensenyament de qualitat.

OBJECTIUS:
- Millorar l'educació formal d'un sector de

la població de la comunitat de Sicuama

- Possibilitar l'accés a educació primària
de 2n cicle a una part de la població de
Sicuama

ACTIVITATS:
- Construcció d'un pavelló de 170 m2 for-

mat per 3 aules i banys

- Converses amb la població i amb la
Direcció Districtal d'Educació i altres
autoritats

- Confecció de plànols

- Tramitació de la llicència de construcció

- Contractació de l'enginyer supervisor de
l'obra i del personal per a la construcció

- Compra i transport del material de cons-
trucció

- Execució de l'obra

- Posada en funcionament de l'Escola
Primària EP2

- Cursos de formació per als professors i
director de l'Escola Primària

MOÇAMBIC

PROJECTE: 835/05 - Construcció d'una escola EP2 a la comunitat de
Sicuama
ZONA: Matola / Maputo

ONGD: Dignidad

CONTRAPART: Dignidade / Direcció Districtal d'Educació de Matola

BENEFICIARIS DIRECTES:  210 infants

SECTOR:  Formació / Educació

IMPORT TOTAL: 35.622'08 € APORTACIÓ FONS: 24.568'06 €
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