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El Fons Pitiús de Cooperació és una 

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

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

internacional treballant de forma con-

junta  en favor d’unes relacions més 
justes i equitatives.  

Actualment, el Fons és l’òrgan de re-

ferència en temes de cooperació inter-

nacional a les nostres illes i la implica-

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

Des d’una visió del món en la qual 
les problemàtiques són globals i estan 
interconnectades, entenem  que les ac-

cions s’han d’abordar des de la coordi-
nació i l’aliança entre múltiples actors  i 

QUI SOM
El Fons és una aliança 

d’entitats públiques i 

privades que  treballen 

de forma coordinada en 

cooperació per 

al desenvolupament.

R
ed

ac
ci

ó 
i f

ot
og

ra
fi

es
: F

on
s 

Pi
ti

ús
 d

e 
Co

op
er

ac
ió

. M
aq

ue
ta

ci
ó:

 K
ok

ur
a 

D
es

ig
n 

D
ip

òs
it

 le
ga

l:
 D

L 
I -

 1
14

-2
01

0
2



des del  compromís de què tothom ha 
de formar part de la solució.  

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

= Suport a programes i projectes que 
milloren les condicions de vida de les 
poblacions desafavorides,  incidint en 
la sostenibilitat de les accions que es 
posen en marxa. Al Fons gestionam els 
recursos aportats per les institucions 

públiques, i ho fem amb un equip tèc-

nic professional que realitza la valora-

ció i el seguiment  dels projectes que es 

financen, a partir de les bases aprova-

des pel conjunt de  socis del Fons.

= Organització d’activitats encamina-

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

bal. Creiem  necessari impulsar la rela-

ció entre els pobles sobre la base de la 

justícia i la solidaritat.

Aquesta memòria és una versió reduïda. Podeu trobar la memòria 

tècnica i econòmica completa, així com l’informe d’auditoria dels 

comptes al nostre web: www.fonspitius.orgi

Treballam per transformar la realitat que 

ens envolta per una altra que tengui en compte 

els drets humans de totes les persones, que fomenti 

la cultura de pau i la consciència ambiental. 
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Mans Unides

 Millora de la sobirania alimentària per a 

100 famílies camperoles.

STEI Intersindical

 Alfabetització de 80 dones maies per a la 

defensa dels seus drets.

 Enfortiment de l’autonomia de les comu-

nitats de zona reina en l’exercici dels seus 

drets. 

Creu Roja

 Millora de la salut materna-infantil de 

2.500 persones de comunitats vulnerables.

ACUA

 Accés a aigua potable per a 70 famílies rurals. 

Cáritas

 Capacitació per la gestió cooperativa de la 

salut materna-infantil a 5 comunitats.

 

UCOM

 Accés a aigua potable per a 108 famílies.

 Accés a energia assequible, segura i sostenible 

per a 50 famílies i dos escoles rurals.

GUATEMALAZ

EL SALVADORZ

HONDURESZ

NICARAGUAZ
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Ayne España Trinitarias

 Apoderament personal i col·lectiu per a 400 

dones.

 Construcció del teixit social des del vessant 

ambiental.

STEI Intersindical

 Formació continuada de docents i desenvolu-

pament de capacitats de joves.

Fundació Vicente Ferrer

 Habitatge digne amb sanejament bàsic per a 

51 dones i les seves famílies.

 Millora en l'accés als recursos hídrics amb 

sistemes de reg per aspersió. 

Hem finançat 13 projectes  
per un import total de:

533.609€

SUPORT A PROJECTES

ÍNDIA

PERÚ

Z

Z



D
es del Fons es dóna suport a pro-

jectes i programes que busquen  
satisfer necessitats bàsiques de les 

persones i, a més,  afavorir el seu  apo-

derament per a què puguin exercir ple-

nament els seus drets. En aquest sentit,  
les línies estratègiques que marquen la 
convocatòria de projectes que s’obre 
cada any tenen com a referència l’Agen-

da 2030 dels Objectius de Desenvolupa-

ment Sostenible de Nacions Unides i, per 

aquesta raó, emfatitzen la defensa dels 
drets humans, la perspectiva de gènere i 

Quins projectes?

30.000 € destinats a garantir el dret a l’alimentació de 462 famílies que patiren la 

pèrdua de les collites  a causa de la sequera i posteriorment les pluges torrencials als 

municipis de La Libertad, Panchimalco i Comasagua (El Salvador). A través d’ACUA, 

l’ajuda va atorgar en primer lloc paquets d’aliments per contribuir a la seguretat ali-

mentària de les famílies afectades i després la dotació de llavors autòctones de dacsa i 

mongeta resistents als efectes del canvi climàtic. 

la sostenibilitat de les accions que es por-

ten a terme. 
La  inserció de les iniciatives dins pro-

cessos de desenvolupament local i la im-

plicació de les autoritats i les associacions 

locals en la seva posada en marxa  resul-
ta imprescindible per assegurar  que les 
accions responen a una necessitat social 

i que es mantindran en el temps. 
Així mateix, en la línia de l’Agenda 

2030 els projectes han de buscar sinèrgi-
es entre tots els agents implicats i treba-

llar de forma col·lectiva per a intensificar 
l’efectivitat i l’impacte de les accions. 
L’objectiu últim  és promoure una coope-

ració més coherent i coordinada. 

 EMERGÈNCIES 
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EDUCACIÓ TRANSFORMADORA 
I PER A LA CIUTADANIA GLOBAL
XARXA DE CENTRES   
EDUCATIUS SOLIDARIS

A
ctualment, la Xarxa està integra-

da per 11 centres educatius de les 
Pitiüses. En 2018, s'hi han incor-

porat dos nous centres. D'una banda, el 
CEIP El Pilar, que és la primera escola de 
Formentera que s'hi adhereix i, de l'al-
tra, l'EI Es Vedranell  de Sant Agustí des 
Vedrà, la primera escoleta que entra a 
formar-ne part. 

Tots els centres educatius que en són 
membres, s'han compromès a fer un 
treball continuat d'educació transfor-

madora i per a la ciutadania global,  ja 
que l'objectiu fonamental de la Xarxa és 
contribuir a la construcció d'una ciuta-

dania crítica amb la realitat que l’envolta 
i amb iniciativa i capacitat per incidir en 
totes aquelles temàtiques que afecten 
els seus drets fonamentals i els de les 

altres persones. Al llarg del curs, el Fons 
acompanya tots aquests centres per 
avançar en aquest procés.

Cada centre educatiu  està agerma-

nat amb una escola del municipi de San 

Lucas o de Palacagüina (Nicaragua). Uns 
i altres han realitzat i s'han intercanviat 
treballs d'investigació sobre el canvi cli-
màtic i, actualment, estan treballant so-

bre els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible. 

A més, s'han portat a terme tallers  
per a l'alumnat (canvi climàtic, pau, con-

sum responsable, gènere, migracions...)  
i cursos i trobades de formació amb el 

professorat (canvi climàtic, educació 
transformadora i ODS). 

EXPOSICIÓ GIRAMÓN

A
questa exposició, que ha passat 
pels diferents municipis de les 

Pitiüses, ofereix la possibilitat 
d’introduir l’educació per a la ciutada-

nia global en les primeres etapes edu-

catives. Giramón, està pensada per a 
infants d’educació infantil amb la inten-

ció que els més petits coneguin la rea-

litat d’altres llocs del món. L'han visitat 
37 grups de 13 escoles. Pel que fa a les 
escoles de la Xarxa, l’alumnat ha dis-

posat 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 con-

tinuar treballant els continguts de l’ex-

posició a l’aula.
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 BIBLIOTECA

L
a nostra biblioteca (que és d’accés 
lliure i ofereix servei de préstec, de 
consulta i d’orientació bibliogràfi-

ca) inclou llibres, revistes i material au-

diovisual sobre drets humans, coopera-

ció, comerç just, consum responsable, 
economia solidària, conflictes, situació 
de la dona i dels infants, una secció de 

literatura infantil i juvenil i una de ma-

terial didàctic sobre interculturalitat i 

educació per a la pau, ambiental, per al 

desenvolupament i en valors. 

L'apropam al públic través de diverses 

vies: préstec de sala, préstec a les esco-

les i biblioteques viatgeres (Informa't a 

Fons i Llegim el món), que visiten tots els 

municipis d’Eivissa i Formentera.

CAMPANYA: ELS ODS COM A EINA 

DE TRANSFORMACIÓ SOCIAL

E
l 25 de setembre de 2015, l’Assem-

blea de Nacions Unides va adoptar 
un conjunt d’objectius globals (els 

Objectius de Desenvolupament Soste-

nible - ODS) encaminats a eradicar la 
pobresa, protegir el planeta i assegurar 
la pau i l’equitat per a tothom. Aques-

ta nova agenda de desenvolupament 
sostenible, anomenada Agenda 2030, 
està formada per 17 objectius que es 
desglossen en 169 metes que s’hauran 
d’assolir d’aquí a 2030.

Els ODS busquen la implicació de tots 

els actors, governs estatals, governs lo-

cals, d’entitats de la societat civil i de 

qualsevol persona, alhora que aporten 

una visió molt més global i interdepenent 

dels reptes que afronta la Humanitat. Tot-

hom, a qualsevol lloc,  hi pot tenir un paper 

protagonista i pot treballar en la línia que 

estableixen els ODS. 

Des del Fons Pitiús, consideram que 

els ODS poden ser una ferramenta útil per 

apoderar-nos, per sentir que formam part 

d’un moviment a nivell global que ens ha 

de permetre incidir des de l’àmbit local en 

la transformació de tot allò que és con-

trari als Drets Humans i al respecte del 

medi ambient. Per aquest motiu, estam 

fent passes per donar a conèixer i difon-

dre aquests objectius entre les nostres or-

ganitzacions i institucions locals sòcies i 

entre la ciutadania d'Eivissa i Formentera. 

Aquestes són les activitats que s'han 

portat a terme en 2018 dins el marc 

d'aquesta campanya:

=  Formacions amb les entitats sòcies 

del Fons i de l'equip de govern i per-

sonal tècnic de l'Ajuntament d'Eivis-

sa, impartides per Nacho Martínez, 

sociòleg i expert en polítiques de 

cooperació.

=  Formació amb els representats insti-

tucionals de la Junta del Fons. 

=  Gravació i edició dels 17 audiovisuals 

"Els ODS des d'Eivissa i Formentera". 
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Trobaràs tots els vídeos a:

fonspitius.org/objectius-de-desenvolupament-sostenible►



ELS COMPTES 
CLARS

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

ció a través del pagament dels seus im-

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

Per aquesta raó, resulta imprescin-

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

Així, el Fons se sotmet anualment a 

una auditoria externa de manera volun-

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

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

tiva com a òrgans de decisió i execució 
s’encarreguen de realitzar aquest con-

trol. Però, a més, qualsevol ciutadà  o 
ciutadana pot rebre informació de les 

activitats desenvolupades i dels seus im-

ports a través de l’edició de la memòria 
anual, el web, les xarxes socials o, sim-

plement, visitant l'oficina del Fons.

Els nostres comptes estan auditats per ALM Auditores

 (podeu accedir als comptes detallats i a l’informe

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

El Fons és una entitat declarada d’utilitat pública 

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

el Registre d’associacions de les Illes Balears

i el Ministeri de l’Interior.
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(92% provinent d’administracions públiques)

800.554,41€

DESPESES

PRESSUPOST L’ANY 2018

Ajuntament d'Eivissa – 32%

Govern de les Illes Balears – 19%

Consell d’Eivissa – 19%

Aj. de Sant Josep de sa Talaia – 9,91%

Aj. de Santa Eulària des Riu – 7,16%

Aj. de Sant Antoni de Portmany – 2,12%

Consell de Formentera – 2,20%

Aj. de Sant  Joan de Labritja – 0,37%

Altres – 8,24%

El 75% a projectes de cooperació

El 5% a seguiment i avaluació de projectes.

El 4% a emergències.

El 7% a educació per a la transformació social.

El 9% a gestió.

INGRESSOS



SOCIS
INSTITUCIONS PÚBLIQUES

Ajuntament d’Eivissa
Ajuntament de Sant Antoni de Portmany

Ajuntament de Sant Josep de sa Talaia
Ajuntament de Santa Eulària des Riu
Ajuntament de Sant Joan de Labritja

Consell Insular d’Eivissa
Consell Insular de Formentera

Govern de les Illes Balears

ONGD

Ayne España Trinitarias
Cáritas Diocesana de Ibiza

Creu Roja
Dignidad

Ibiza Diócesis Misionera
Formenterers Solidaris

Fundació Vicente Ferrer
Ibiza Conciencia

Mans Unides
Paz con Dignidad
STEI Intersindical

UNICEF
Via Oberta a Louruc

SOCIS COL·LABORADORS

UIB
GEN

Fundació Deixalles
PIMEEF

CEIP Sant Jordi
CEIP Puig d’en Valls

CEIP Santa Gertrudis
CEIP S’Olivera

CEIP Torres de Balàfia
CEIP Sant Antoni de Portmany

CEIP Sa Joveria
CC Santíssima Trinitat

CEIP Labritja
CEIP El Pilar

EI Es Vedranell
Asociación Casa de Perú

Grupo GEA
IES Quartó de Portmany
CEIP Guillem de Montgrí

FONS PITIÚS DE COOPERACIÓ 

ARXIDUC LLUÍS SALVADOR núm. 19 BAIXOS 

07800 EIVISSA

971 390 298

info@fonspitius.org

www.fonspitius.org


