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A. AGENDA 2030
“L'Agenda 2030 és un pla d'acció a favor de les persones, el planeta i la
prosperitat. També té com a objectiu enfortir la pau universal dins d'un
concepte més ampli de la llibertat. Estem disposats a deslliurar la humanitat de
la tirania de la pobresa i les privacions, i a tenir cura i protegir el nostre planeta.
També es pretenen garantir els drets humans de totes les persones i aconseguir
la igualtat entre els gèneres i l'apoderament de totes les dones i nines.”
Desenvolupament sostenible. Una resolució contundent a la qual ha de donar
contingut cada país, cada institució i la població en conjunt. L'Agenda 2030
culmina els debats i esforços desenvolupats per les Nacions Unides des dels
anys noranta a favor del desenvolupament humà i sostenible.
L'Agenda 2030 és una oportunitat única per analitzar els avenços en
desenvolupament sostenible, reflexionar sobre els reptes als quals s'enfronta la
població mundial i impulsar-ne amb decisió la implantació en tots els àmbits
possibles: administracions locals del Nord i del Sud, governs, societat civil,
empreses, centres de recerca i entitats.
És en aquest marc que el Fons Mallorquí presenta les línies d'actuació per a
l'any 2021. L'Agenda 2030 serà la brúixola que guiï enguany les activitats.
D'aquesta forma el Fons se suma a aquesta agenda global, mostrant el
compromís amb els objectius de desenvolupament sostenible tant de l’entitat
com dels socis.
Aquestes línies d'actuació impulsen la posada en marxa de l'Estratègia de
desenvolupament sostenible 2020-2030 del Fons Mallorquí mitjançant diverses
accions. L'elaboració d’aquesta estratègia s’aborda de manera participativa i és
fruit de la reflexió. Cada línia es presenta segons l’àrea encarregada de dur-la a
terme.
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A.1. IMPLEMENTACIÓ DE L'AGENDA 2030 A MALLORCA
Els governs locals constitueixen la clau principal per a la nova articulació en tots els
àmbits que exigeix l'Agenda 2030 i per estendre de manera coherent els processos
de desenvolupament sostenible més enllà de les fronteres polítiques i jurídiques.
En aquest sentit, els territoris , amb el suport essencial dels agents que hi actuen
(organitzacions de base, societat civil, empreses, universitats, centres educatives i
centres de recerca, mitjans de comunicació, etc.) tindran un paper determinant que
es tradueix en:
Encapçalar processos locals per sensibilitzar la ciutadania i implicar-la en
aquesta agenda universal. Incidir en la definició, implementació, monitoratge i
avaluació de les estratègies nacionals de desenvolupament sostenible perquè
responguin a la realitat local.
Alinear els respectius plans de desenvolupament, estratègics i sectorials a la nova
agenda.
Monitorar, avaluar i retre comptes de la implementació dels ODS al territori que
els correspon.
La realització d'aquesta estratègia de localització exigeix noves formes d'entendre i
d'abordar de manera coherent i holística els desafiaments que planteja al territori
l'Agenda 2030, tenint sempre presents els cinc principis generals sobre els quals es
basa: persones, planeta, prosperitat, pau i aliances.
Per això, el Fons Mallorquí demanarà suport al Consell de Mallorca per realitzar un
pla pilot per dur a terme tot el procés d’implementació de l’Agenda 2030 i elaborar
l’estratègia local de 10 municipis de Mallorca. Preveiem que serà un procés de prop
de vuit mesos de durada, en què a més dels càrrecs electes i tècnics municipals ha de
participar la ciutadania.
Aquest procés, que inclou la formació de meses intersectorials i d'agents clau per a
l'apropiació i seguiment dels resultats, comprendrà les següents fases:
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Anàlisi del nivell

Exposició inicial

d'alineament entre el

d'indicadors apropiats i

pla de govern i els ODS

disponibles

Establiment dels
principis estratègis
derivats de la
localització

Determinació de
Definició del marc de

Definició de les metes de

seguiment i resultats

l'estratègia local 2030

polítiques municipals
establertes com a mitjans
d'implementació de
l'estratègia de
localització

A.1.1 Administracions locals
Es proposarà a tots els ajuntaments de Mallorca un pla de formació sobre
l'Agenda 2030 que inclou quatre mòduls, adreçat als càrrecs electes i tècnics
municipals. Aquest pla de formació es pot adaptar a la demanda de cada
ajuntament i proposa treballar en grups de màxim 25-30 persones, aplegades per
àrees de gestió similars.

Mòdul 1. L'Agenda 2030

Mòdul 2. Localització de

o el paper dels Governs

l'Agenda i eines de

Locals

planificació

Mòdul 3. Planificació

Mòdul 4. Elaboració

territorial

d'informes de progrés.
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A.1.2. Partits polítics
Tallers adreçats a membres dels partits polítics per comprendre i identificar les
propostes dels partits en el marc dels ODS, entendre els nous conceptes de
l’Agenda i integrar-los al discurs polític.
A.1.2. Organitzacions de la societat civil
Tallers per a ONG i altres associacions, centres educatius, etc. per conèixer els
ODS, el paper que els dona l'Agenda, la importància de l'articulació amb altres
organitzacions i grups, i com integrar-la en els respectius plans estratègics.

A.2 ACCIONS DE PROMOCIÓ DE L’AGENDA 2030
A.2.1. Participació en actes promoguts pels Ajuntaments

Durant el 2021 el Fons Mallorquí continuarà la tasca de divulgació dels 17
objectius de desenvolupament sostenible entre la població, mitjançant la
participació amb una paradeta informativa sobre els ODS en activitats dels
municipis que ho demanin.
Igualment, es posa a disposició dels socis l’exposició “Compromesos amb
l’Agenda 2030”. D’altra banda, el Fons Mallorquí també promou els ODS a
través de la retolació institucional de la furgoneta.

Projectes de cooperació i
emergència
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B.1. PROJECTES DE COOPERACIÓ I AJUT HUMANITARI
Aquest apartat presenta les intervencions proposades per a 2021 per
contribuir a assolir els objectius de desenvolupament sostenible a través de
l’execució

de

projectes

de

cooperació

per

al

desenvolupament,

ajut

humanitari i emergència en diferents països del món.
Els projectes de cooperació municipalista se seleccionen mitjançant una
convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes de cooperació
municipalista, que per als projectes de 2021 va restar oberta de l’1 al 15 de
desembre de 2020.
Els programes municipalistes estan integrats per diferents projectes específics
que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada
territori: educació, sanitat, obres públiques, habitatge, desenvolupament
econòmic local, participació ciutadana, equitat de gènere, etc. El 2021 abasten
els països següents: Bolívia, Burkina Faso, Etiòpia, Mali, el Marroc,
Nicaragua, Níger, el Perú i el Senegal.
La convocatòria de 2021 tendrà dos vessants:
Cooperació directa amb entitats o administracions del Sud: el Fons es
proposa fer una passa més i apoderar i enfortir realment les entitats del
Sud d’aquells països on els processos de cooperació que hem acompanyat
hagin estat valorats positivament, en aquest cas serien Nicaragua, Bolívia,
el Perú, Níger i el Marroc.
Cooperació a través d’entitats mallorquines: en aquest cas hi entraria la
majoria de països de l’Àfrica subsahariana, on l’administració local i les
entitats no estan del tot immerses en la cooperació municipalista. En
aquesta convocatòria hi entren Etiòpia, Mali, Burkina Faso i el Senegal.
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Els projectes del programa de la Mediterrània se seleccionen a través d’una
línia pròpia destinada a finançar iniciatives adreçades a països de la riba sud i
oriental de la Mediterrània. Es tracta de projectes que s’han identificat a través
de

les

aliances

estratègiques

amb

entitats

estatals

o

europees

i

que

coincideixen amb l’eix d’enfortiment municipalista i la governabilitat, així
com el suport a accions humanitàries destinades a millorar la situació de les
persones que es desplacen per l’àmbit de la Mediterrània a causa dels
conflictes que es pateixen al Pròxim Orient, Àsia central i a l’Àfrica
subsahariana. Per a 2021 inclouen els següents països: Algèria (Sàhara
Occidental), Grècia (illa de Quios), el Líban, Palestina i Tunísia.
Els projectes aprovats amb el pressupost de 2021 s’executaran previsiblement
durant el 2021 i el 2022.

D’altra banda, atès que es preveu que la vigència de les mesures imposades per
evitar la propagació de la COVID-19 es mantindran durant l’any 2021, el Fons
Mallorquí no considera oportú planificar per a enguany la realització de
viatges per al seguiment sobre el terreny ni delegacions a països del Sud, ni
tampoc programar l’assessorament tècnic a les administracions locals del Sud
o a les contraparts per part de funcionaris, tècnics o autoritats locals de
Mallorca de forma presencial.
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Sectors i eixos d’intervenció per a 2021:
País/Municipi

Eixos d'intervenció

Sectors

Bolívia / Pocona

Construcció
d’infraestructures
d’abastiment d’aigua
potable
Suport a la
planificació i gestió
de l’aigua

Aigua i sanejament
Enfortiment
municipal i
comunitari

Burkina Faso /
Ténado

Construcció i
equipament
d’infraestructures
educatives
Educació i formació
per a dones
Suport a la
planificació
municipal

Educació
Equitat de gènere
Enfortiment
municipal i
comunitari

Etiòpia / Hanicha

Accés a serveis
sanitaris
Suport a la
planificació i gestió
de la salut

Salut
Enfortiment
municipal i
comunitari

Grècia / Quios

Accés a l’atenció
sanitària per a
refugiats

Salut

Líban/ Tot el país

Participació ciutadana
i suport a les
administracions
locals

Enfortiment
municipal i
comunitari

Mali / N’Golonianasso

Construcció i
equipament
d’infraestructures
sanitàries
Suport a la
planificació i gestió
de la salut

Salut
Enfortiment
municipal i
comunitari

ODS
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Sectors

Marroc/Bab
Taza

Foment d’iniciatives de
desenvolupament
econòmic local
Formació laboral per a
dones i joves
Suport a la planificació
municipal
Equipament
d’ambulàncies i
biblioteques

Educació
Equitat de gènere
Desenvolupament
econòmic local
Enfortiment
municipal i
comunitari
Salut

Nicaragua /
Telpaneca

Millora de l’accés a
l’aigua potable i
sanejament
Millora de les
infraestructures
educatives
Accés a ’educació

Aigua i
sanejament
Enfortiment
municipal i
comunitari
Educació

Totogalpa

Millora de les
condicions
d’habitabilitat
Millora de l’accés a s
anejament
Millora de les
infraestructures
educatives
Accés a l’educació

Habitatge
Enfortiment
municipal i
comunitari
Aigua i
sanejament
Educació

Millora de la xarxa
viària pública
Millora de les
infraestructures
educatives
Accés a l’educació

Infraestructures
públiques
Enfortiment
municipal i
comunitari
Educació

Millora de la xarxa
viària pública
Suport a la planificació
i gestió municipal a
l’àrea de mobilitat

Infraestructures
públiques
Enfortiment
municipal i
comunitari

Las Sabanas

Ciudad Antigua

ODS
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Eixos d'intervenció

Sectors

Níger / Say

Equipament i
legalització de terrenys
d’infraestructures
educatives
Formació per a gestors
de centres educatius i
consells escolars
Suport a planificació i
gestió municipal a
l’àrea d’educació

Palestina/
Western ‘Izab

Suport psicosocial a
dones i infants.
Suport legal a dones
víctimes de violència.
Reforç escolar i
formació de docents
Dotació d’aliments a
famílies vulnerables.
Sensibilització sobre
drets de els dones.
Registre i difusió
d’accions violentes
contra població civil

Salut
Educació
Equitat de gènere
Promoció dels
drets humans i la
democràcia

Capacitació de tècnics i
autoritats locals
Millora de serveis
públics i comunitaris
Formació per a joves en
exclusió social
Formació laboral per a
dones
Accés i millora de
l’educació
Formació de docents
Campanyes i
equipament per a la
recollida selectiva de
residus i promoció del
reciclatge
Educació ambiental i
sobre hàbits de vida
saludables

Enfortiment
municipal i
comunitari
Equitat de gènere
Educació
Aigua i
sanejament
Protecció del
medi ambient

Perú/ La Arena

Educació
Enfortiment
municipal i
comunitari

ODS

Línies d'actuació 2021

País/Municipi
Perú /
Pueblo Nuevo

Sàhara /
Al-Aaiun
Auserd
Dakhla
Smara

Senegal /
Diannah

Tunísia /
Kairouan
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Eixos d'intervenció
Millora de l’accés a
l’aigua potable
Suport a la gestió
sostenible de l’aigua
(formació i
equipament)

Contribució a la
formació de tècnics de
salut i a l’atenció
sanitària als
campaments de
refugiats
Suport al programa de
nutrició infantil del
Ministeri de Salut

Construcció i
equipament
d’infraestructures
educatives
Suport a la planificació
i gestió educativa
municipal

Suport al
funcionament i
activitats de l’Agència
de desenvolupament
local de Kairouan

Sectors
Enfortiment
municipal i
comunitari
Aigua i
sanejament
Protecció del
medi ambient

Enfortiment de
l’administració
Salut

Educació
Enfortiment
municipal i
comunitari

Enfortiment
municipal i
comunitari
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B.2. PROJECTES D'EMERGÈNCIA
Segons els estatus del Fons Mallorquí, s’ha de reservar com a màxim el 10% dels
ingressos ordinaris a un fons d’emergència anual. La convocatòria per a la
presentació de projectes restarà oberta des de l’aprovació dels pressupostos fins
a l’exhauriment dels recursos econòmics. El Fons Mallorquí té establertes com a
prioritàries les següents zones geogràfiques:
Àfrica subsahariana.
Amèrica Central i Amèrica del Sud
Àrea sud del Mediterrani i Pròxim Orient.

Sensibilització i
difusió
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C.1 PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ
El 2021 l’àrea de sensibilització s’orientarà a complementar l’estratègia
municipalista del Fons Mallorquí i a impulsar la integració dels diferents àmbits
socials del municipi (ajuntament, entitats i centres escolars) en activitats que
permetin donar a conèixer la tasca de cooperació que es duu a terme amb
l’aportació anual.
L’objectiu és arribar a la major quantitat de població possible, incrementar
l’impacte de les intervencions i adaptar-les a la realitat de cada municipi. Per
facilitar la tasca de sensibilització, el Fons Mallorquí ofereix un seguit de
recursos i activitats d’educació per a la ciutadania global, algunes pròpies i
d’altres en col·laboració amb diverses associacions, que estan disponibles per a
tots els socis, sempre que estiguin al corrent de les aportacions anuals que els
corresponen.
Aquestes activitats es divideixen en els següents eixos temàtics, vinculats a
l’Agenda 2030:
• ODS 5: Igualtat de gènere.
• ODS 6: Aigua neta i sanejament.
• ODS 12: Consum responsable
•

ODS 13:Acció climàtica

• Diversos ODS: Moviments migratoris i interculturalitat.
Totes les activitats d’Educació per a la Ciutadania Global es poden consultar al
catàleg de recursos de sensibilització 2021.
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C.1.1.Programa Compromesos amb l'Agenda 2030

Es continuarà treballant en el programa de sensibilització “Compromesos
amb l’Agenda 2030” que serà l’eix transversal en totes les accions d’enguany,
lligat a la difusió dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS), que
inclourà tant activitats de difusió, com tallers i materials de suport
•

Tallers de formació per a ajuntaments, entitats, centres educatius i/o

empreses, per donar a conèixer l’Agenda 2030.
• Activitats de sensibilització en el marc del projecte europeu SGA II.
• Campanyes de difusió dels ODS entre la població en general.
• Taules d’expertesa amb tertúlies d’experts sobre diferents objectius.

C.1.2. Dies Europeus de Solidaritat Local
Activitats pròpies i propostes per als socis.
Jornada de formació per a socis, ONGD i ciutadania, sobre els ODS.
Cicle de cinema
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C.2. DIFUSIÓ
El 2021 vindrà acompanyat d’un canvi en la imatge corporativa del Fons
Mallorquí, amb la qual l’entitat vol refermar la seva essència d'entitat dedicada a
la cooperació, des de Mallorca cap al món.
Els projectes de cooperació i la vinculació que tenen amb els Objectius de
desenvolupament sostenible seran l’eix sobre el qual giraran les informacions
sobre projectes i activitats.
Així mateix, es vol reforçar la difusió del valor afegit que presenta la cooperació
municipalista per tal que, tant els socis, les ONG que treballen o volen treballar
amb

el

Fons

i

la

ciutadania

en

general

en

siguin

conscients

de

les

característiques.
L’estratègia de comunicació del Fons Mallorquí tampoc no deixarà de banda la
comunicació amb les entitats amb les quals establim aliances, ni un salt
qualitatiu en la comunicació interna, que queda reflectit i estipulat en el Pla de
comunicació 2021-2025.
C.2.1. Mitjans de comunicació

Notes de premsa: s’assegurarà que tots els actes que organitza el Fons
Mallorquí tinguin una difusió prèvia a través de notes de premsa
adreçades a tots els mitjans de comunicació de l’illa, especialment els
mitjans de comunicació locals i públics. També es difondran notes de
premsa sobre el seguiment dels projectes de cooperació quan s’escaigui.
Presència als mitjans de comunicació: es mantindrà la col·laboració amb
la premsa, ràdio i televisió per donar a conèixer el treball i les iniciatives
del Fons Mallorquí.
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C.2.2. Publicacions pròpies
Clic informatiu: a través d’aquesta publicació electrònica de periodicitat
mensual es facilita informació de tot allò que fa referència al treball del Fons
Mallorquí, així com sobre temes d’actualitat relacionats amb la cooperació
per al desenvolupament i l’Agenda 2030. Mensualment, un dels articles
publicats al Clic es comparteix amb els butlletins d’altres entitats com
Platforma, la Fundación Anna Lindh o la Confederació de Fons.
Lloc web: és la principal plataforma de comunicació del Fons Mallorquí,
l’espai de referència institucional. El 2021 està previst estrenar un nou web
que oferirà més dinamisme als usuaris, vinculant-lo sobretot a les xarxes
socials, on actualment hi ha el major nombre d’usuaris i interaccions.
C.2.3. Eines de comunicació i xarxes socials
Facebook, Instagram i Twitter:

s’actualitzaran amb freqüència diària amb

informacions diverses sobre temes relacionats amb la cooperació per al
desenvolupament i la sensibilització.
Periòdicament s’hi publicarà la comunicació dels dies internacionals i
mundials a través de la qual es lliguen els projectes del Fons Mallorquí amb
els ODS.
Es farà especial incidència en totes les activitats lligades a la campanya
“Compromesos amb l’Agenda 2030” del Fons Mallorquí i s’usaran de manera
puntual per incentivar la participació dels socis en les activitats presencials
organitzades pel Fons Mallorquí.

Correu electrònic,

WhatsApp i Zoom:

comunicació interna del Fons Mallorquí.

Són les principals eines de

Xarxes Europees
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D. XARXES EUROPEES
Durant els darrers sis anys el Fons Mallorquí ha consolidat la participació en
xarxes europees, tant per donar visibilitat a la tasca que es fa des de Mallorca,
com per trobar espais de finançament i participació en programes de
cooperació amb altres socis europeus.
Així, el 2021 es fomentarà la participació dels socis en fòrums i espais de
debat internacionals i d’incidència, perquè el Fons Mallorquí pugui tenir no
només presència en espais tècnics, sinó també polítics.
D.1. ALDA
En el marc de l’Associació per a la democràcia local el paper del Fons serà:
Participació en les reunions de l’Assemblea.
Suport a l'Agència de Democràcia Local de Tunísia i possibilitat de realitzar
algun intercanvi a nivell tècnic i polític.
Participació a l’Assemblea de l’Agència de Democràcia Local del Nord del
Marroc i seguiment de les activitats de l’oficina.
D.2 FUNDACIÓN ANNA LINDH
Participació a l’assemblea anual de la Red española de la Fundación Anna
Lindh.
Foment de l’intercanvi de tècnics i impuls de projectes de sensibilització de
manera conjunta amb altres entitats sòcies de la Fundació, a l’àmbit de
l’educació per a la ciutadania global i de la cooperació a l’àrea mediterrània.
Participació activa en el grup de comunicació amb la tramesa de notícies.
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D.3. PL ATFORMA

El 2021 el Fons Mallorquí continuarà duent a terme el projecte "Grant
Agreement

DCI-CSO-LA/2019/405-168",

l’objectiu

principal

del

qual

és

l’enfortiment de les administracions locals i regionals (del Nord i del Sud) en el
marc de les polítiques europees de desenvolupament i de l'Agenda 2030.
A causa dels retards causats per a pandèmia de la COVID-19 en l'execució de les
activitats d'aquest projecte, la Comissió Europea ha concedit una pròrroga de sis
mesos per executar les activitats pendents i desenvolupar-ne de noves.
Enguany és continuaran duent a terme les següents accions:
Diagnòstic de la situació d’accés a aigua potable i sanejament a Tenda
(Burkina Faso), Kairouan ( Tunísia) i Pocona (Bolívia)
Localització de l’Agenda a Pocona amb els nous càrrecs electes.
Localització de l’Agenda 2030 a Esporles.
Participació en trobades europees sobre cooperació municipalista, Agenda
2030 i gènere.
Activitats proposades per el conjunt de membres de la xarxa Platforma per al
2021 pendents d’aprovació:
Manual de cooperació descentralitzada.
Manual de benvinguda als ODS: punt d'entrada per als polítics municipals i
els municipis que participin en les agendes globals.
Metodologia d'avaluació sobre les necessitats de formació internacional de
funcionaris públics (avaluació pilot a l’Amèrica Llatina).
Metodologia per a la implantació conjunta dels cursos de formació basada
en els mòduls d'aprenentatge dels ODS n. ° 1-4 de CGLU.
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D.4. SEGUIMENT DE CONVOCATÒRIES EUROPEES

Es revisaran convocatòries europees que tenguin per objectiu fomentar el
desenvolupament sostenible dels governs locals del Nord i del Sud, fomentin la
cooperació descentralitzada i contribueixin a la implementació dels ODS.
D.5. RELACIÓ AMB ALTRES ENTITATS EUROPEES

A més a més, es donarà continuïtat al treball de recerca i enfortiment de les
relacions amb entitats europees per a l’elaboració de projectes conjunts. Es
mantindrà la relació de col·laboració amb el Centre Balears Europa, tant per a
l’organització d’accions de formació i actes a Mallorca, com per al suport en
l’organització i participació en esdeveniments a Brussel·les.

Administració
i gerència
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E.1. RELACIÓ AMB ELS SOCIS
El repte continua sent el mateix, aconseguir que els socis del Fons Mallorquí
s’apoderin d’aquest instrument de gestió de la cooperació local i participin amb
tots els àmbits possibles. Enguany, amb l’estratègia de treball de l’Agenda 2030,
la interacció amb els ajuntaments serà més present i més propera.
E.1.1 Impuls de la participació

Enguany, encara serà difícil poder fer accions que promoguin la participació
activa, ja que les restriccions a causa de la pandèmia fan que moltes activitats
s’hagin de fer telemàticament.
De les accions que teníem previst dur e terme, s’han prioritzat les que es poden
fer de forma telemàtica o en reunions de poques persones, així fomentarem la
presentació dels projectes que es proposen aprovar l’any següent perquè els
socis hi puguin fer aportacions i puguin decidir quines partides els interessaria
finançar.
Per al treball entre el Fons i els seus socis és important la interlocució política;
qui és qui té la representació de la ciutadania i el contacte tècnic; qui és qui
treballa el dia a dia. Per a enguany volen potenciar la relació amb aquest
binomi, per aprofundir més en el treball i la participació amb els socis.
E.1.2 Òrgans de govern i interlocució política

Per enguany està prevista una compareixença conjunta dels tres fons de les
Illes a la Comissió de Drets Humans i Benestar Social del Parlament de les Illes
Balears, espai que ens servirà per donar a conèixer a tots els partits polítics
amb representació parlamentària. que són els fons i quina feina fan,
També volem aprofundir en les relacions amb departaments del Govern de les
Illes Balears, per plantejar projectes comuns per als tres fons de les Illes, a
l’àmbit d’espais estatals, europeus o internacionals.
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E.2. RECURSOS ECONÒMICS
E.2.1 Aportacions econòmiques
Per a 2021 continua essent important sensibilitzar els socis sobre la
necessitat de recuperar el volum de les aportacions i encaminar-los cap a
l’objectiu del 0,7%.
Informació de la gestió econòmica no només als socis, sinó també a la
ciutadania, mitjançant la publicació a la nostra pàgina web i al portal de
transparència de les dades econòmiques més rellevants i dels comptes anuals
auditats.
Continuar en la recerca de nous finançadors públics i privats que puguin fer
aportacions als programes de cooperació del Fons Mallorquí, per donar
suport a les accions que s’impulsen als municipis i implicar tot el poble en la
tasca de cooperació.

E.3. GESTIÓ DE L'ENTITAT
Eines informàtiques i bases de dades: implantació de la nova eina de gestió
de les dades del Fons, que preveiem estarà disponible a mitjans d’any. Amb
la nova web que enguany estrenarem, s’inclourà el portal de transparència
on es podran trobar els documents més rellevants del Fons, així com la seu
electrònica donat que ja és la forma més habitual de relació administrativa.
Aspectes legals: durant els darrers anys s’ha anat recollint informació sobre
les mancances que tenen els estatuts actuals, sobretot pel que fa a la realitat
de l’entitat, que poc s’assembla a la de fa 28 anys. Al llarg de 2021 es
treballarà intensament per formular una redacció d’estatuts més actual,
sobretot que resolgui les necessitats que l’entitat té avui en dia. El redactat
dels estatuts tendrà un vessant més general i es desenvoluparan els temes
més concrets mitjançant reglaments interns, que seran eines de gestió
directa.
El primer serà el Reglament intern de relacions laborals, que ja està avançat;
li seguiran un sobre la gestió econòmica del recursos i un altre sobre la
política de finançament dels projectes i accions a entitats i ONGD
(reglament de subvencions).
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Recursos Humans: enguany serà el primer en què es tengui una relació de
llocs de treball, la qual cosa dona un informació més clara i transparent de la
gestió dels recursos humans. Tots els elements i acords referents a aquest
apartat, quedaran palesos en el Reglament intern de relacions laborals, que
s’ha d’aprovar.

E.4. ESPAIS DE CONCERTACIÓ
El Fons Mallorquí participarà en diferents espais de concertació amb altres
entitats afins:
E.4.1. Comissió d’Enllaç de les Illes Balears pel Sàhara
En aquesta comissió presidida per l’Intergrup parlamentari hi participen els tres
fons de cooperació de les Illes, la Direcció General de Cooperació del Govern
de les Illes Balears i les associacions que treballen amb el poble sahrauí. Té més
sentit que mai donada la situació que es viu a les zones ocupades i a la frontera.
El

Fons

Mallorquí

continuarà

ocupant

la

secretaria

de

la

Comissió

i

s’encarregarà de les convocatòries i actes de les reunions.
E.4.2. Consell de Cooperació de les Illes Balears
El Consell de Cooperació és un espai de trobada que fomenta la participació
activa dels agents de cooperació de les Illes. Es seguirà participant en
l’elaboració dels documents més importants, com els plans anuals que deriven
del Pla director fet l’any passat i la reforma de la Llei de Cooperació.
E.4.3. Comissió dels Ens Territorials de les Illes Balears en matèria de
cooperació
Espai d’informació entre el Govern de les Illes Balears, els consells insulars, els
fons de cooperació, els municipis i altres administracions. El 2021 es vol fer un
esforç perquè la representació politico-tècnica pugui fer més activa la tasca
d’aquest espai de trobada de les administracions locals i autonòmiques en temes
de cooperació internacional.
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E.4.4. Fons de cooperació de les Illes Balears
El Fons Mallorquí continuarà col·laborant en algunes accions definides en el
conveni, vigent des de 2010. La coordinació entre el Fons Mallorquí, el Fons
Menorquí i el Fons Pitiús és vital per poder tenir una veu conjunta davant les
institucions autonòmiques, a més de realitzar projectes i avaluacions conjuntes.
Per la 2021 es vol treballar per definir un espai permanent de relació amb la
FELIB.
E.4.5. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
Pel 2021, tot i que encara no s’han aprovat les línies d’acció per l’assemblea, el
Consell Confederal ja les ha marcades. Bàsicament se centren en reforçar la
tasca iniciada el 2020, sobretot des de la contractació del nou gerent.
Així, el 2021 es vol treballar en:
Una

trobada

de

cooperació

municipal

descentralitzada,

adreçat

a

administracions locals, per afrontar la reforma del sistema.
Propiciar un debat i crear protocols harmonitzats, instruments, manuals, etc.
per a la cooperació tècnica, que és una de les activitats que la majoria dels
fons de cooperació fa de forma autònoma, per tal de donar coherència a
l’acció.
Millorar la capacitat de lobby i vinculació a xarxes de caire internacional,
participar en trobades i ser-hi presents amb aportacions i intervencions.
Organitzar unes jornades sobre xarxes europees de municipis cooperants.
Donada la dificultat per viatjar, es planteja realitzar algun taller preparatori,
comptant amb el suport de les OTC, facilitant la interrelació, intercanvis,
etc. entre agents del Con Sud, Amèrica Central, Orient mitjà i/o Àfrica
subsahariana.
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E.4.6. Espais de coordinació amb la Direcció General de Cooperació i els
actors de la cooperació de les Illes Balears
El 2021 es començaran a reunir els diferents grups de feina formats per tècnics i
càrrecs de gerència de la Direcció General i els tres fons de cooperació de les
Illes. Aquests grups treballaran per coordinar i reflexionar sobre l’estratègia de
cooperació, les convocatòries i projectes i l’educació per a la ciutadania global.
Per altra banda, continuaran també les reunions de coordinació del sector de la
cooperació de les Illes Balears. En aquestes reunions hi participen la DG de
Cooperació, els fons de cooperació de les quatre illes, l’Oficina de Cooperació
de la UIB, i la Coordinadora d’ONGD. En aquest espai s’ha consensuat un
programa de formació sobre “Gènere i cooperació”, on cada entitat realitzarà
un mòdul de formació. Es preveu que la durada sigui d’abril a novembre de
2021.

E.5. CONVENIS
Per al 2021 el Fons Mallorquí preveu signar alguns convenis de col·laboració,
bé per dur a terme projectes conjunts, bé per finançar accions que no pot
desenvolupar tot sol.
E.5.1. EMAYA
A través del conveni, aquesta entitat aportarà 12.000€ al finançament d’un
projecte de subministrament d’aigua potable. En el marc d’aquest conveni
també es preveu la participació de tècnics d’EMAYA en la formulació, execució
i seguiment del projecte sobre el terreny.
E.5.2. Universitat de les Illes Balears
El 2021 s’ha de fer l’avaluació dels dos darreres anys de finançament per part
del Fons de l’assignatura optativa de la Facultat de Treball Social i Filosofia
“Programes i projectes de cooperació”. Després d’aquesta valoració es veurà si
es continua amb el finançament i amb la renovació del conveni.
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E.5.3. Consell de Mallorca
Tot i que les gestions s’iniciaren el 2020, serà enguany quan es podrà fer efectiva la
donació de dos camions dels Bombers de Mallorca (una autobomba i una autoescala)
i dos camions autobomba dels Bombers de Palma. Aquestes donacions es deriven del
conveni amb el Consell i l’Ajuntament de Palma, pel qual es dona al Fons el material
i els vehicles que estan en bones condicions, però que ja no es poden utilitzar per al
servei actiu a Mallorca, i el Fons es compromet a enviar-los a països del Sud on fa
feina en l’estratègia municipalista.
Allà, les entitats locals ho poden utilitzar per al servei actiu als municipis. Aquesta
tramesa també ha sofert el retard i els inconvenients derivats de la pandèmia.

F. ACCIONS DE MILLORA I D’ACTUALITZACIÓ DEL FONS
MALLORQUÍ
Durant el 2021 es proposa realitzar una sèrie de processos per tal de reflexionar
sobre el paper del Fons dins el sector de la cooperació a Mallorca, així com
actualitzar processos estratègics, administratius i/o jurídics:
ESTRATÈGICS
Iniciar durant el 2021 el procés per a l’elaboració d’un pla estratègic 2021-2026.
Elaboració de la política de gènere del Fons Mallorquí.
Aprovar un pla de comunicació.
Elaborar un pla de pràctiques.
Elaborar el protocol de cooperació tècnica sobre el terreny.
JURÍDIC/ADMINISTRATIUS
Adaptació dels estatuts.
Redacció de reglaments interns.
Contractació pública.

