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A.1. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
A.1.1. Programes municipalistes 2020
En el marc dels programes de desenvolupament municipal del Fons
Mallorquí, del 2 al 13 de desembre de 2019 es va obrir una convocatòria
d’ajuts per al finançament de projectes per a ONGD i entitats. S’hi presentaren
21 projectes, per a 20 dels quals la Comissió Executiva proposà el finançament
total o parcial. La proposta de finançament dels projectes es va basar sobre les
partides disponibles i el grau d’execució de projectes de convocatòries
anteriors.
BOLÍVIA
Mosoj Causay va proposar un projecte per millorar l’accés a l’aigua potable
en una comunitat rural de Pocona.
Treball Solidari presentà la proposta de desenvolupament local i
d’enfortiment del paper de les dones tant a l'àmbit social i comunitari com
econòmic, amb el suport a projectes productius al sector del turisme
sostenible de Pocona.
BURKINA FASO
Pa i mel va impulsar la construcció d’infraestructures escolars en dues
comunitats de Ténado per a 320 alumnes en total, en col·laboració amb Pa
i mel-Burkina.
Treball Solidari també hi fa feina amb Dunia La Vie, en una iniciativa de
formació per enfortir les associacions de dones de Ténado.
ETIÒPIA
Llevant en Marxa va executar la tercera fase del programa de suport a la
millora de l’atenció sanitària a la zona de West Arsi, sobretot a l’àmbit de la
maternitat.
MALI
Balcat Solidaris va presentar la construcció d’un pou i xarxa d’abastiment
d’aigua, així com instal·lació elèctrica i equipament de la cantina de l’escola
de Kouniana, així com la sensibilització de les dones de Kouniana a l’àmbit
de la salut sexual i reproductiva.
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AFIS va proposar la construcció i equipament d’una cantina, d’un pou i una
torre d’aigua i la instal·lació elèctrica a l’escola de Niamanasso; així com la
sensibilització de les dones de Kouniana a l’àmbit de la salut sexual i
reproductiva.
NICARAGUA
Les batlies de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i Ciudad Antigua i les entitats
Unidad de Concertación y Coordinación Municipalista (UCOM) i Instituto de
Promoción Humana (INPRHU-Ocotal) varen donar prioritat a actuacions a
l’àmbit de l’accés a l’aigua potable i el sanejament, l’habitatge, les
comunicacions viàries, l’educació i la comercialització agrícola.
D’altra banda, el 22 desembre la Comissió Executiva va aprovar a compte
del romanent de l’exercici 2020 un projecte de reconstrucció
d’infraestructures viàries i d’abastiment d’aigua potable a la zona de
Madriz (Nicaragua), que es trobaven en estat molt precari com a
conseqüència dels efectes de les tempestes tropicals Eta i Iota, que executa
la Unidad de Concertación y Coordinación Municipalista (UCOM).
NÍGER
DIKO presentà la posada en marxa d’un centre laboral per a joves al
municipi de Say i el desenvolupament de diverses activitats de formació i
sensibilització, per a 857 joves.
PERÚ
A Pueblo Nuevo: Ayne Perú-Trinitarias va impulsar un projecte
d’enfortiment comunitari.
A La Arena: CANAT dugué a terme un projecte per promoure la
participació comunitària d'infants i joves; Ensenyants Solidaris presentà un
projecte de formació de docents; Redes Perú va enfortir les associacions de
dones amb actuacions a l’àmbit educatiu, sanitari i productiu; i el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado. (CIPCA), treballà per reforçar
l’administració pública local i els espais de concertació ciutadana en
diversos sectors (aigua i sanejament, sanitat, educació i producció).
RASD-Campaments Refugiats
L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears dona prioritat al suport
al “Programa integral de salut infantil (PISIS)” del Ministeri de Salut sahrauí
per combatre la malnutrició infantil i les malalties que se’n deriven.
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SENEGAL
Tasnimakunda col·labora amb l’entitat DIAPPO per construir una
maternitat al municipi de Diannah, que preveu atendre 500 dones i
nadons.
El gràfic següent mostra la distribució del finançament dels projectes
de cooperació municipalista de 2020 per països:
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Projectes de cooperació aprovats el 2020:
Núm.

Títol

País

Import €

2020001

Enfortiment de l'educació a
Kouniana

Mali

45.000,00

2020002

Millora de les infraestructures
educatives a N'Golonianasso

Mali

50.000,00

2020003

Promoció de la participació
comunitària d'infants i joves a La
Arena

Perú

23.000,00

2020004

Accés a l'habitatge i millora de
camins rurals a Las Sabanas

Nicaragua

60.254,73

2020005

Millora de l'accés a l'aigua al
corredor sec de Telpaneca

2020006

Accés a l'aigua i l'habitatge a
Totogalpa

2020007

Reforç de les capacitats tècniques,
organitzatives i productives de
Ciudad Antigua

2020008

Enfortiment de xarxes de docents i
d'estudiants a La Arena

Perú

28.000,00

2020009

Apoderament i participació social
de les dones a La Arena

Perú

55.000,00

2020010

Suport al desenvolupament integral
de La Arena

Perú

2020011

2020012

2020013

Suport a la salut infantil als
campaments de refugiats sahrauís

Nicaragua

Nicaragua

Nicaragua

60.000,00

60.000,00

40.000,00

90.000,00
Algèria
/ RASD

Suport a l'accés a l'educació i a la
qualitat educativa a Madriz

Nicaragua

Accés a l'educació secundària a
Ténado: infraestructures
i equipament

Burkina
Faso

80.000,00

30.000,00

152.335,01
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Núm.

Títol

País

2020014

Reforç de la gestió de residus sòlids
a Pueblo Nuevo

Perú

60.000,00

2020016

Accés a l'aigua potable a la
comunitat de Muyurina

Bolívia

65.000,00

2020017

Suport a la salut materno-infantil a
Kore

Etiòpia

55.000,00

2020018

Desenvolupament comunitari social
al municipi de Say

Níger

65.000,00

2020019

Construcció d'una maternitat a
Diannah

Senegal

29.504,63

2020020 Reforç de les capacitats de les dones
de Ténado

Burkina
Faso

30.000,00

2020021

Enfortiment del sector turístic i
apoderament de les dones a Pocona

Bolívia

30.000,00

2020808

Reconstrucció d'infraestructures
viàries i d'accés a l'aigua a Madriz

Nicaragua

Import €

73.520,21

TOTAL: 1.181.614,58
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A.1.2. Seguiment i avaluació dels programes
A causa de les mesures imposades per evitar la propagació de la COVID-19 els
viatges per al seguiment sobre el terreny i les delegacions previstos per a l’any
2020 no es varen poder dur a terme.
El mes de desembre va tenir lloc la presentació de l’informe de l’avaluació
mixta (Fons Mallorquí i equip d’avaluació del Fons Català) de l’impacte dels
darrers 10 anys de cooperació municipalista a la zona de Madriz (Nicaragua).
Varen participar-hi els batles dels municipis de Telpaneca, Totogalpa i Las
Sabanas, així com l’equip tècnic de la UCOM, dels tres Fons de Cooperació de les
Illes i membres de les juntes directives i batles de diferents municipis de
Mallorca. Les conclusions de l’informe reforcen la línia de cooperació
municipalista del Fons, l’impacte de la intervenció i la necessitat de reforçar les
capacitats de les administracions locals de Nicaragua, i millorar l’intercanvi i
comunicació amb els ajuntaments de Mallorca. Així mateix, l’informe ens
convida a reprendre les relacions de cooperació entre municipis, bé a través de
l’eina de l’agermanament o de compromisos estables de col·laboració a llarg
termini.
A.1.3. Assessorament i intercanvis tècnics
Aquesta activitat tampoc no es va poder realitzar presencialment per les
restriccions imposades per fer front a la COVID-19. De tota manera, s’han
intentat impulsar algunes sessions d’assessorament a les contraparts en temes
relacionats amb l’Agenda 2030 via Zoom, així com intercanvis entre càrrecs
electes de Mallorca i Nicaragua especialment.

A.2. PROJECTES D’EMERGÈNCIA I AJUT HUMANITARI
La convocatòria d’emergència és oberta tot l’any per poder cobrir situacions
imprevistes o especials als països del Sud. Els efectes de la pandèmia de la COVID19 han marcat l’escena mundial i els països del Sud han hagut d’afegir el repte de
fer front a la nova situació amb uns sistemes de salut ja molt precaris. Bàsicament
el 2020 les situacions d’emergència cobertes pel Fons Mallorquí varen adreçar-se a
mitigar o prevenir la propagació de la COVID-19, o bé a reduir l’impacte de les
conseqüències produïdes per la pandèmia en zones on el Fons treballa
habitualment.

Cal destacar també que el Fons Mallorquí ha autoritzat la reformulació
d’activitats previstes als projectes de 2019 que no s’han pogut dur a terme per les
restriccions derivades de la pandèmia. En aquesta línia, s’han reconduït
45.906,11€ cap a activitats relacionades amb la COVID-19 que, sumats als
185.000€ de la partida del Fons d’Emergència, fan un total de 230.906,11€
destinats a prevenir o pal·liar els efectes de la pandèmia.
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Projectes d'emergència i ajut humanitari aprovats el 2020
Núm.

Títol

País

Import €

2020901

Suport a refugiats i desplaçats per
combatre el coronavirus a Kabul

Afganistan

20.000,00

2020902

Ajut humanitari per a l’atenció i
prevenció de la propagació de la
COVID a La Arena

Perú

22.748,89

2020903

Mitigació dels riscs d’infecció per
COVID-19 i de l’impacte sobre el
sistema públic de salut de Say

Níger

25.000,00

2020904

Reducció de l'impacte sobre la
seguretat alimentària dels refugiats
més vulnerables a la COVID-19

Algèria
(RASD)

30.000,00

2020905

Mitigació dels efectes de la
propagació de la COVID-19 al
districte de La Arena

Perú

24.909,00

2020907

Ajut d'emergència per lluitar contra
la COVID-19 a West Arsi

Etiòpia

7.400,00

2020908

Millora de la resiliència davant la
COVID-19 en tres municipis de
Madriz

Nicaragua

2020911

Suport a l'atenció sanitària dels
refugiats a Quios davant la COVID19

Grècia

29.942,11

25.000,00

TOTAL: 185.000,00
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A.3. PROGRAMA MEDITERRÀNIA I ÀSIA CENTRAL
A més dels projectes que s’aprovaren mitjançant la convocatòria de cooperació
per al desenvolupament i la d’emergència i ajut humanitari, el Fons Mallorquí
participa igualment en el finançament de projectes propis que s’emmarquen en
el programa que es va posar en marxa per donar més èmfasi a les actuacions a
l’àrea mediterrània i d’Àsia central, sobretot com a conseqüència de la crisi de
refugiats o desplaçats, o bé per acompanyar processos democràtics i de
governabilitat als països de la riba sud de la Mediterrània:
AFGANISTAN
HAWCA hi desenvolupa un projecte de suport legal i atenció sanitària i
alimentària per als refugiats interns afganesos que s’han desplaçat a la ciutat
de Nangarhar.
LÍBAN
Cités Unies Liban dona suport a les administracions locals libaneses en el
context de la crisi de refugiats sirians.
MARROC
ALDA hi gestiona un projecte de suport al funcionament de l'Agència de
Democràcia Local de Kairouan.
ADEO va proposar construir i equipar una sala de formació professional, per
enfortir les capacitats de les teixidores i dels joves agricultors, a fi que
puguin millorar els ingressos i reforçar la seva valoració social.
PALESTINA
Asamblea de Cooperación por la Paz dona suport a l’accés a l’aigua potable per a
30 famílies de la comunitat de Salfit, a Cisjordània.
TUNÍSIA
ALDA hi gestiona hi un projecte de suport al funcionament de l'Agència de
Democràcia Local de Tetuan.
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Projectes Mediterrània/Àsia central aprovats el 2020:
Núm.

Títol

País

Import €

2020802

Millora de l'atenció mèdica i social
en comunitats afectades pel
conflicte a Síria

Líban

30.000,00

2020803

Suport al funcionament de l'Agència
de Democràcia Local de Tetuan

Marroc

20.000,00

2020804

Suport al funcionament de l'Agència
de Democràcia Local de Kairouan

Tunísia

10.000,00

2020805

Accés a la salut i l'alimentació de
refugiats i desplaçats de Nangarhar

Afganistan 70.000,00

2020806

Promoció social i econòmica de les
dones i joves de Bouzetat

Marroc

2020807

Suport a l'ODS 6 a Cisjordània:
accés a l'aigua a la comunitat de
Masha

Palestina

32.000,00

58.000,00

TOTAL: 220.000,00€

Sensibilització i
difusió
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B.1 SENSIBILITZACIÓ
B.1.1. Activitats d’Educació per a la Ciutadania Global

L'àrea de sensibilització del Fons Mallorquí ha estat una de les que s'ha vist més
afectada per la pandèmia de la COVID-19, ja que durant els mesos de
confinament extrem no es va poder realitzar cap de les activitats que estaven
previstes.
Al llarg de 2020 es programaren 56 activitats d'Educació per a la ciutadania
global (ECG) dirigides als municipis de Mallorca; iniciatives adreçades als
diferents àmbits socials: ajuntaments, entitats i centres escolars, per donar a
conèixer la tasca de cooperació a la qual contribueixen amb les aportacions
anuals i facilitar la participació en accions solidàries.
D'aquestes 56 accions, 29 es varen haver d'anul·lar a causa de les restriccions
derivades de les mesures de seguretat davant la COVID-19. Val a dir que, si no
s'hagués produït la pandèmia, el nombre d'activitats hauria augmentat, ja que el
2020 es registraren 15 sol·licituds més que el 2019.
De les activitats executades, 11 han estat exposicions i 16 tallers. N’hi ha hagut
algunes ofertes amb recursos propis del Fons Mallorquí i, d'altres, a través dels
projectes de sensibilització finançats a diferents entitats com Alloure,
l'Associació d'Amics del Poble Sahrauí o l'Associació Pa i Mel.
El Fons Mallorquí entén per activitats d'Educació per a la ciutadania global, les
que posen el focus en els vincles entre les dinàmiques locals i les globals des
d'una perspectiva de justícia i solidaritat, amb l'objectiu de promoure una
ciutadania conscient, crítica i compromesa amb els drets humans, la pau, la
sostenibilitat i la democràcia al món.
Aquestes activitats s’emmarquen en l’estratègia d’Educació per al
desenvolupament sostenible (EDS), que el Fons Mallorquí entén com un
element clau per a la transformació social i factor essencial dels 17 Objectius de
desenvolupament sostenible.
Des de 2019, el Fons Mallorquí emmarca les activitats d'Educació per a la
ciutadania global en cinc grans blocs temàtics: Igualtat de gènere, Aigua,
Consum Responsable, Canvi Climàtic i Moviments migratoris.
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Per tal de poder oferir activitats que englobessin totes aquestes temàtiques, es va
obrir una convocatòria de microprojectes de sensibilització per la qual s’aprovaren
tallers sobre tots els temes abans esmentats, excepte el de moviments migratoris,
programa que ja estava cobert per tallers pendents d’executar.

Núm.

Títol

Entitat

Import €

2020701

Justícia climàtica

Amics de la Terra

2.060,00

2020702

Fem possible el consum
responsable

Fundació Deixalles

1.804,00

2020704

ODS 5: Igualtat de gènere

Fundació de
Solidaritat
Amaranta

2.970,00

2020705

Entenent la cooperació
internacional

Associació
Tasnimakunda

2.166,00

TOTAL: 9.000,00€

Convé destacar també que durant els mesos de confinament estricte es van
oferir virtualment sessions

del

“Contacontes

del

desert”,

impartit

per

l’Associació d’Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB); i una sessió del contacontes
“Giramón” i una del taller “Viure a Nicaragua, viure aquí”, per part de
l’associació Alloure. Aquestes sessions es varen retransmetre en directe per la
pàgina de Facebook del Fons Mallorquí i van arribar a 300 persones de mitjana.
Per altra banda, al perfil d’Instagram del Fons Mallorquí es van penjar els
recorreguts virtuals de les següents exposicions: “Compromesos amb l’Agenda
2030”; “Lligats a Nicaragua, H2O: la problemàtica de l’aigua als països del Sud”;
“Al Níger, com a la resta del món, elles trien”; “Burkina Faso t’interessa”; i
“Migracions i fronteres”. Aquestes activitats van tenir una mitjana de 40
visualitzacions.
Aquesta és la relació de les activitats d'educació per a la ciutadania global
dutes a terme durant l'any 2020, sol·licitades pels socis del Fons Mallorquí:
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Soci

Activitats

Consell de
Mallorca

Exposició “Burkina Faso t’interessa”
Exposició “ Migracions i fronteres”

Alcúdia

Taller “Burkina Faso t’interessa”, impartit per l’Ass.
Pa i Mel.

Algaida

Contacontes Giramón, impartit per Alloure.
Taller “Viure a Nicaragua, viure aquí”, impartit per
Alloure.
Acte institucional pels 10 anys de l’agermanament
entre Algaida i Ciudad Antigua.
Programa de ràdio “Espai Fons: l’educació a
Nicaragua”

Bunyola

Exposició “Compromesos amb

Capdepera

Taller “Contacontes del desert”, impartit per
l’AAPSIB.

Campos

Exposició “H2O: la problemàtica de l’aigua als
països del Sud”

Felanitx

l’Agenda 2030”

Exposició “Compromesos amb l’Agenda 2030”

Lloret de
Vistalegre

Taller “Si nosaltres fóssim el món”, impartit per
l’Ass. Pa i Mel.

Lloseta

Taller “Contacontes del desert”, impartit per
l’AAPSIB.
Exposició “El Sàhara, un poble sense terra”

Mancor de la Vall

Contacontes Giramón, impartit per Alloure.

Palma

Exposició “H2O: la problemàtica de l’aigua als
països del Sud”

Pollença

Taller “Contacontes del desert”, impartit per
l’AAPSIB.
Taller “Moviments migratoris a la Mediterrània”,
impartit per Alloure.
Exposició “Al Níger, com a la resta del món, elles
trien”.
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Activitats

Sant Joan

Taller “Si nosaltres fóssim el món”, impartit per
l’Ass. Pa i Mel.

Sencelles

Exposició “Al Níger, com a la resta del món, elles
trien”

Ses Salines

Contacontes Giramón, impartit per l’Ass. Alloure.

Sineu

Exposició “El Sàhara, un poble sense terra”
Contacontes “Giramón”, impartit per l’Ass. Alloure.

Son Servera

Exposició “Burkina Faso t’interessa”
Taller “Vida quotidiana a Burkina Faso”, impartit
per l’Ass. Pa i Mel.

B.1.2. Activitats pròpies de l’Agenda 2030
Totes les activitats que formen part de l’estratègia d’Educació per al
desenvolupament sostenible del Fons Mallorquí s’emmarquen en l’Agenda
2030. Això no obstant, des de 2018, el Fons Mallorquí ha incorporat la
promoció i aplicació dels Objectius de desenvolupament sostenible (ODS)
com a eix d'acció prioritari. Per això, a través de la campanya “Compromesos
amb l’Agenda 2030”, s’ofereixen tallers i materials específics sobre aquesta
agenda universal de les Nacions Unides.
Emmarcades en aquesta campanya s’han dut a terme les següents activitats:
Taller “Localització dels ODS”: és una introducció a l'Agenda 2030 i
mostra com abordar-la des de la perspectiva local. Ajuda a entendre quin
és l’origen de l'Agenda 2030, en què consisteix, per què són importants els
Objectius de desenvolupament sostenible i quines oportunitats i reptes
ofereixen. S’ha impartit als ajuntaments d’Alcúdia, Calvià i Esporles; al
Consell de Mallorca; als partits polítics Unides Podem i Más País; i a
diverses institucions del Perú.
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Taules d’expertesa: es va tractar de crear un espai on debatre els principals
temes associats amb un ODS a través de la visió d’experts en la matèria. Es
varen realitzar dues taules: una sobre igualtat de gènere, que és un dels pilars
principals per aconseguir un món pacífic, just, equitatiu, pròsper i sostenible
com el que reivindica l'Agenda 2030; i, l’altra, sobre aigua i sanejament (ODS
6). A causa de les restriccions per la COVID-19, les tertúlies es varen gravar i
emetre posteriorment a través de canals com Youtube.
Experiències globals: "ODS 6-Aigua neta i sanejament": el Fons Mallorquí
organitzà un intercanvi d'experiències entre diversos agents implicats en
projectes d'aigua i sanejament, relacionats amb l'ODS 6 de l'Agenda 2030 de
les Nacions Unides.
Tallers virtuals sobre Agenda 2030: tallers de tres mòduls sobre els primers
passos per abordar l’Agenda 2030 des d’un ajuntament. Els mòduls han estat
dirigits a personal tècnic dels ajuntaments i càrrecs polítics. Durant el 2020
s’han realitzat en línia amb assistents de les Illes Balears i Perú.
Seminari en línia “La dècada de l’acció”: amb motiu del cinquè aniversari de
l'Agenda 2030 i el començament d'aquesta nova dècada, el Fons Mallorquí va
reunir ponents de distintes organitzacions europees (Comissió Europea i
Pacte de batles pel clima), regionals (Diputació de Barcelona) i locals
(Ajuntament de Palma), per presentar les accions acceleradores de la
implantació de l'Agenda 2030 de cada territori. S’hi varen inscriure 60
persones.
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B.1.3. Altres activitats d’educació per al desenvolupament
Al llarg de l’any s’han dut a terme activitats o campanyes per reforçar l’estratègia en
Educació per al Desenvolupament Sostenible (EDS) del Fons Mallorquí:
Trobada d’entitats dedicades a l’EDS: el 23 d’octubre es va dur a terme una
trobada en la qual 17 entitats, set de les quals procedents de fora de Mallorca, es
reuniren a la Sala d'actes de la Llar de la Joventut per debatre sobre el paper de
l’EDS en el marc de l'Agenda 2030. Tres de les entitats foranes participaren
presencialment junt amb les de Mallorca gràcies al programa de mobilitat de la
Fundación Anna Lindh, mentre que la resta va seguir la jornada de manera
virtual. La idea d'aquesta trobada era compartir experiències, aprendre els uns
dels altres, dels diversos projectes que desenvolupen les entitats i crear nous
projectes entre totes.
Mostra de cinema “Una mirada a Burkina Faso”: amb la intenció de donar a
conèixer Burkina Faso als socis de l'entitat i a la ciutadania general, el Fons
Mallorquí, en col·laboració amb la Fundació Al Tarab per la difusió del cinema
africà i Cineciutat, organitzà una mostra que dona a conèixer algunes de les
realitats d'aquest país africà, on el Fons du a terme projectes de
desenvolupament municipalista. Es varen projectar una pel·lícula (Wallay); dos
curtmetratges ("Hasaki Ya Suda" i "Plou a Ouaga"); i un documental ("Al cor
d'Ouagadougou"), en tres sessions que van tenir lloc els dies 7, 8 i 9 d’octubre.
Convocatòria “Concurs de Curtmetratges Compromesos”: per tercer any
consecutiu, el Fons Mallorquí va organitzar el Concurs de curtmetratges
compromesos, enfocat a la participació dels centres educatius de Mallorca, per
promoure i difondre l’Agenda 2030. Això no obstant, no hi hagué prou
participació per desenvolupar el concurs i va quedar desert.
Dies Europeus de Solidaritat Local: campanya anual de dues setmanes de
durada per promoure el compromís amb la solidaritat global i el
desenvolupament sostenible, així com el suport als valors europeus de
democràcia, diversitat i solidaritat. El Fons ha ofert tallers i exposicions propis
perquè els ajuntaments poguessin realitzar activitats als municipis i adherir-se a
la campanya. Enguany hi participaren els ajuntaments de Bunyola, Felanitx,
Palma i Sencelles; i el Consell de Mallorca.
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B.2. DIFUSIÓ I COMUNICACIÓ
B.2.1. Mitjans de comunicació
Durant l’any 2020 s’han tramès notes de premsa de tots els actes organitzats pel
Fons Mallorquí, per facilitar-ne la difusió. A l’apartat de comunicació del web es
pot consultar la sala de premsa, que recull les notícies relacionades amb el Fons
Mallorquí publicades a la premsa escrita i/o digital.
S’han dut a terme diferents intervencions en programes de ràdios locals
(Titoieta Ràdio i Ràdio Pollença) i autonòmiques (IB3 Ràdio), per difondre les
activitats de sensibilització del Fons Mallorquí, així com les actuacions
relacionades amb els projectes de cooperació. Han tengut especial incidència les
temàtiques relacionades amb la COVID-19, és a dir, les actuacions que el Fons
Mallorquí ha realitzat per pal·liar els efectes de la pandèmia en països del Sud.
En el marc del projecte Espai Fons s’han reprès les emissions a Titoieta Ràdio,
d’Algaida, amb un programa dedicat a l’educació a Nicaragua. El projecte Espai
Fons. La ràdio municipal com eina de suport als agermanaments vol fomentar el
paper dels mitjans de comunicació com a agents per al canvi social i ho fa a
través de la col·laboració de diverses ràdios municipals de Mallorca, com Ràdio
Artà o Titoieta Ràdio d’Algaida, amb ràdios de països del Sud, com Radio
Segovia de Nicaragua. No es va poder tancar el projecte per les restriccions
imposades davant la COVID-19, ja que es van haver de suspendre els dos
programes amb els quals estava prevista la cloenda.

B.2.2. Publicacións propies
Cada mes es va editar i distribuir per correu electrònic el Clic informatiu,
amb informació referent al treball del Fons Mallorquí, així com temes
d’actualitat relacionats amb la cooperació per al desenvolupament.
Mensualment, una de les notícies publicades al Clic s’ha compartit amb altres
entitats amb les quals el Fons Mallorquí col·labora, com la Fundación Anna
Lindh, Platforma o la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
També s’ha produït i difós material audiovisual relacionat amb els projectes
de cooperació. Igualment, s’ha comunicat als socis el seguiment dels projectes
als quals donen suport a través de notes de premsa.
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B.2.3. Espais digitals
A causa de les mesures imposades per evitar la propagació de la COVID 19 i,
sobretot, dels mesos de confinament, els espais digitals han esdevingut de vital
importància per poder donar continuïtat a les activitats de l’entitat. Així doncs,
al lloc web del Fons Mallorquí i les xarxes socials que ja estaven en marxa s’hi
han sumat noves plataformes com Instagram, que ofereix nous formats de
difusió i públics alternatius, o Zoom, com a eina de comunicació interna i
externa.
Així mateix, el Fons Mallorquí ha invertit en formació per tal que l’àrea de
comunicació es pogués adaptar fàcilment a la digitalització. En concret, s’ha pres
part en el curs “Comunicación a través de redes sociales”, impartit per Jorge
Castaneda als tres fons de cooperació de les Illes Balears; un seminari en línia
per aprendre a planificar el calendari de continguts a les xarxes socials; i un altre
per aprendre a manejar el Zoom, ambdós impartits pel Col·legi de Periodistes
de Catalunya; un taller de formació en línia per aprendre com arribar a nous
públics, oferta per l’Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament; i dos
tallers sobre comunicació social, a través de la Fundación Anna Lindh.
A continuació es detallen les actuacions per cada eina de comunicació:

Lloc web:
Transparència: s’hi publica l’informe d’auditoria anual, així com el
percentatge del finançament dels projectes de cooperació als quals
contribueix cada soci.
Dinamisme: s’actualitzen els diferents apartats setmanalment (agenda
d’activitats), quinzenalment (portada d’informacions sobre les campanyes en
marxa), i mensualment (notícies).
Seguiment: al llarg de 2020 hi va haver una mitjana de 300 visitants
mensuals. Anualment es convida els socis del Fons Mallorquí a enllaçar el lloc
web de cada Ajuntament amb el del Fons Mallorquí. Actualment, el nombre
d’Ajuntaments adherits a la iniciativa és de 27.
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Facebook:
Seguiment: el nombre de seguidors de la pàgina institucional del Fons
Mallorquí va augmentar fins a 2.000 persones, 34 més que l’any passat, la qual
cosa indica que actualment és la xarxa social més consolidada de l’entitat.

Publicacions: el 2020 s’han publicat 220 entrades amb informació diversa
sobre temes relacionats amb cooperació per al desenvolupament i
sensibilització, així com imatges sobre les activitats del Fons Mallorquí, amb
232 seguidors de mitjana al dia. Entre les publicacions més destacades hi ha
la dels dies internacionals i mundials relacionats amb els projectes del Fons
Mallorquí i els ODS, així com les relacionades amb les activitats d’altres
entitats amb qui el Fons Mallorquí manté relacions de col·laboració.
Instagram
Seguiment: el març de 2020 es va obrir un perfil del Fons Mallorquí a
Instagram que actualment té 228 seguidors.
Publicacions: d’ençà que es va activar s’han fet 87 publicacions amb
informació diversa sobre temes relacionats amb cooperació per al
desenvolupament i sensibilització. Destaquen especialment els vídeos en
directe sobre activitats d’educació per a la ciutadania global. La mitjana
d’interaccions amb les publicacions ha estat de 93 usuaris al dia.
Twitter
Seguiment: el nombre de seguidors del perfil del Fons Mallorquí va
augmentar fins a 760 persones, 48 més que el 2019.
Publicacions: Twitter és una de les xarxes on les publicacions aconsegueixen
un major impacte. Per això, en vista del nombre creixent de seguidors, des
del mes de setembre es van començar a sistematitzar les publicacions també
d’aquesta xarxa. Així doncs, el darrer trimestre de 2020 s’han fet 25
publicacions amb informació diversa sobre temes relacionats amb
cooperació per al desenvolupament i sensibilització, que han tengut una
mitjana de 340 interaccions d’usuaris diàries.
B.2.4. Imatge corporativa
El 2020 el Fons Mallorquí ha iniciat un procés d’actualització de la pàgina web que
estarà acabada durant el primer semestre del 2021. Aprofitant l’ocasió es va optar
per canviar el logotip. Després de 28 anys el Fons renova la imatge corporativa,
molt més actual i adaptada al món digital.

Xarxes Europees
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C. XARXES EUROPEES
El Fons Mallorquí forma part des de fa anys de diferents xarxes europees que
permeten que estigui en contacte i pugui formar part de projectes més
amplis amb diferents socis europeus, així com tenir presència en espais de
coordinació i reflexió sobre la cooperació descentralitzada.
C.1. ALDA
L'Associació europea per a la democràcia local (ALDA) es dedica a la promoció
de la governabilitat i la participació ciutadana a l'àmbit local, centrant-se en
activitats que facilitin la cooperació entre les autoritats locals i la societat civil.
Va ser creada el 1999 per iniciativa de Consell d'Europa, per coordinar i donar
suport a la xarxa d'agències de democràcia local (ADL).
El Fons Mallorquí és membre d’ALDA des de 2014 i ha format part del Consell
Executiu de 2016 a 2020. Enguany el Fons participat activament en:
• Reunions del Consell Directiu d'ALDA i de l'Assemblea General ordinària l'11
de maig.
• Suport a l’Agència de democràcia local del nord de Marroc, ubicada a Tetuan.
Els objectius d’aquest projecte són: enfortir la democràcia i la governabilitat,
així com millorar la gestió de l'ADL. A més, s’ha cofinançat un projecte per
enfortir la inclusió de les dones en totes les esferes de la vida pública, i
estimular la inclusió dels joves i la participació activa en la vida local,
especialment en els processos de presa de decisions.
• Suport al funcionament de l'Agència de democràcia local de Tunísia, ubicada
a Kairouan. Els objectius d’aquest projecte són: enfortir la democràcia
participativa, la participació ciutadana i la cultura dels drets humans a la regió,
fomentar la inclusió de les dones de zones rurals en totes les esferes de la vida
pública i promoure els objectius de desenvolupament sostenible. També el
2020 el Fons Mallorquí, en aliança amb l'Agència de democràcia local de
Tunísia, va presentar una proposta a la convocatòria de la Fundación Anna
Lindh per fomentar l'intercanvi cultural entre joves de Mallorca i de Tunísia (la
proposta no va ser seleccionada, encara que va quedar entre els projectes
finalistes).
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C.2. PL ATFORMA
Platforma va ser creada el 2008 per supervisar la posada en pràctica del primer
comunicat de la Comissió Europea sobre administracions locals i regionals a la
cooperació per al desenvolupament. Des de llavors, aquesta entitat fa feina per
integrar la perspectiva dels governs locals i regionals a la política europea de
desenvolupament i en la praxis de la cooperació descentralitzada. Representa
més de 100.000 administracions locals i regionals, així com les associacions que
les apleguen i que estan actives en el camp de la cooperació per al
desenvolupament.
El 2019 Platforma va iniciar el projecte Specific Grant Agreement DCI-CSOLA/2019/405-168 (SGA) amb finançament de la Unió Europea, una part del qual
ha estat aprovat al Fons Mallorquí per al període 2019-2021. L'objectiu principal
del projecte és l'enfortiment dels governs locals i regionals (del Nord i del Sud)
dins de les polítiques europees de desenvolupament i de l'Agenda 2030.
Durant el 2020 algunes activitats programades dins dels objectius específics han
patit retards, d’altres s'han cancel·lat i, per altra banda, s'han programat noves
activitats mitjançant nous formats (com tallers via Zoom), que han permès
complir els objectius.
Es detallen a continuació les activitats per objectiu:

Objectiu específic 1: Enfortir la contribució de les administracions locals i regionals
al desenvolupament de polítiques i a l'Agenda global de desenvolupament.
El Fons Mallorquí ha contribuït a través de la xarxa Platforma amb aportacions
a diversos documents de consulta i debats de la Comissió Europea, es presenta
el llistat de documents:
L'Acció de la Unió Europea d'Igualtat de Gènere i Apoderament de les dones
en les relacions exteriors per al 2021-2025.
Informe de Parlament Europeu sobre una nova estratègia EU Àfrica una
aliança per a un desenvolupament inclusiu.
Informe de situació sobre la programació de la UE en cooperació
descentralitzada i el paper dels governs locals.
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Informe de situació sobre la programació de la UE en cooperació
descentralitzada i el paper dels governs locals.
Participació en estudis i debats virtuals sobre la resposta dels governs locals i
la cooperació descentralitzada davant la COVID i estratègies de recuperació.
Participació en la Publicació "Sensibilització Ciutadana mitjançant l'educació
per al desenvolupament, històries d'èxit" on es recullen diverses de les
activitats esmentades en l'epígraf de sensibilització com a exemples d'èxit
per informar i mobilitzar a la ciutadania.
Participació en seminaris web sobre diferents iniciatives globals de l'Agenda
2030, i noves Estratègies per enfortir l'educació per a la ciutadania global.
Veure publicació "The 2030 Agenda, Through the eyes of local and regional
governments 'associations! (L'Agenda 2030, a través dels ulls de les
associacions de governs locals i regionals).
Trobades en línia amb membres de parlament europeu per intercanviar
punts de vistes sobre cooperació i el paper dels governs locals. Participació a
través en reunions de seguiment del projecte i en la definició de la estratègia
per a la següent fase del projecte SGA3.

Objectiu Específic 2: Augmentar l'eficiència de la cooperació descentralitzada
mitjançant un intercanvi intens i l'aprenentatge entre els agents de cooperació
governamental local i regional de la Unió europea.
El Fons va posar en marxa el 2019 un projecte pilot a Burkina Faso, Bolívia i
Perú, amb la intenció de generar un espai per a l’intercanvi sobre bones
pràctiques al voltant de la localització de l’Agenda 2030 i la consecució de
l'objectiu 6: aigua i sanejament, a Ténado (Burkina Faso), Pocona (Bolívia) i La
Arena (Perú) i en diferents pobles de Mallorca, com ara Esporles, Palma i
Alcúdia.
Durant l'any 2020 el projecte pilot al Perú es va cancel·lar per la COVID-19, i es
va substituir per Kairouan (Tunísia). El Fons Mallorquí hi està donant suport a
projectes d'enfortiment de l’Agència de democràcia local a través del soci
europeu ALDA i, a més, és una de les zones més sensibles de la regió a l'estrès
hídric.
Accions dutes a terme el 2020:

Memòria d'activitats 2020

21

Ténado (Burkina Faso):
S’ha conclòs el procés d'implementació i adaptació de l'Agenda 2030 a
l'Ajuntament de Tenado. Es van realitzar tallers per compartir els resultats
amb l'alcalde i el personal tècnic.
S’ha iniciat el procés de diagnòstic de l'ODS 6, en concret les fites 6.1 i 6.2,
que s’ha endarrerit a causa de la COVID-19 i s'espera que els resultats finals
estiguin enllestits a finals de febrer del 2021.
Kairouan (Tunísia):
S’ha finalitzat el procés d'implementació i adaptació de l'Agenda 2030 a
l'Ajuntament a Kairouan. Durant el 2021 es conclourà el procés amb un taller
amb el batle, càrrecs polítics i funcionaris per debatre’n els resultats.
Es va començar el diagnòstic sobre la situació de l'ODS 6 "aigua potable i
sanejament a Kairouan" (fites 6.1, 6.2 i 6.3) i un pla d'acció que inclourà
projectes per complir el resultat de les fites en el 2030.
Pocona (Bolívia):
Es va iniciar el diagnòstic sobre la situació de l'ODS 6 "aigua potable i
sanejaments a Pocona” en 15 comunitats rurals. L'informe d'aquest
diagnòstic està sent revisat.
Mallorca (Estat Espanyol):
Esporles: taller presencial sobre l'Agenda 2030, on varen participar
l'alcaldessa, regidors i personal tècnic.
Durant el 2020 s'ha intentat començar el procés de localització a
l'Ajuntament, però no ha estat possible a causa de la crisi sanitària. L’equip
tècnic del Fons ha revisat plans com el PAESC (Pla d'acció per a l'energia
sostenible i el clima) per iniciar el procés.
Alcúdia: taller presencial sobre l'Agenda 2030 a l'àrea de Serveis socials.
Calvià: sessions de formació presencial i en línia a l'àrea de l'IFOC, Serveis
socials i Igualtat de l'Ajuntament sobre l'Agenda 2030 i primers passos per
implantar-lo.
Emaya / Palma: s'han mantingut reunions i plantejat propostes de revisió
d'àrees per iniciar el procés de localització de l'Agenda.
Taller de formació en línia de tres dies per a ajuntaments i entitats de les
Illes Balears i de La Arena (Perú) i Madriz (Nicaragua).
Objectiu Específic 3: Incrementar la consciència dels ciutadans europeus i dels
governs locals i regionals sobre la contribució concreta dels governs locals i regionals a
la cooperació al desenvolupament.
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Campanya "Dies europeus de solidaritat local": convidà les ciutats i regions
europees a conscienciar la ciutadania sobre els reptes mundials del
desenvolupament sostenible i la necessitat de passar a l’acció del 14 al 29 de
novembre a tot Europa. Les acciones desenvolupades en aquest objectiu
específic estan recollides dins del punt B1.1 i B1.2.
C.3. Fundació Anna Lindh
La Fundación Anna Lindh (FAL) és una entitat en què participen i a la qual financen
institucions i entitats de la zona mediterrània. Té com a objectiu apropar les
persones com a mitjà per promoure el diàleg entre cultures i el respecte a la
diversitat, tot impulsant iniciatives regionals dins l’espai mediterrani i donant suport
a activitats locals d’organitzacions de la societat civil que defensen l’entesa entre
pobles, religions i creences, així com els drets humans i la democràcia.
La fundació facilita la participació de la societat civil dins la Unió per la
Mediterrània. També actua com a centre d’informació i difusió d’aquesta iniciativa i
alhora com a observatori del diàleg multicultural a la zona. Com a membre
d’aquesta fundació, el 2020 el Fons Mallorquí ha realitzat les següents accions:

Participació a l’Assemblea Anual de socis celebrada a Sevilla el mes de març de
2020.
Tramesa de notícies sobre el Fons Mallorquí per contribuir a l’edició del butlletí
electrònic de l’entitat.
Participació al programa de mobilitat de la Fundació Anna Lindh amb els
projectes: a)Trobada d’entitats dedicades a l’Educació per al Desenvolupament, b)
Mostra de Cinema “Una mirada a Burkina Faso”.
C.4. Convocatòries Europees

Durant el 2020 el Fons ha presentat projectes a tres convocatòries d’entitats o
empreses, les quals no han aprovat les propostes presentades.
Civic Europe: es va presentar un projecte europeu per fomentar l’intercanvi i
el diàleg cultural entre joves de Mallorca i joves d’origen immigrant.
Fundació La Caixa: projecte per fomentar la inclusió i el diàleg entre joves de
barris perifèrics de Palma.
Ferrovial – “Infraestructuras Solidarias”: projecte presentat conjuntament amb
l’Ajuntament de Ténado (Burkina Faso) per construir 7 pous d’aigua.

Administració
i gerència
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D.1. RELACIÓ AMB ELS SOCIS
El nombre de socis integrants del Fons Mallorquí es manté en 58:
-

Els 53 ajuntaments de Mallorca
Consell de Mallorca
Govern de les Illes Balears
Mancomunitat Pla de Mallorca
Mancomunitat des Raiguer
Universitat de les Illes Balears

D.1.1. Impuls de la participació

Durant el 2020 s’ha intentat promoure una sèrie d’activitats tant de
sensibilització com de formació per apropar el Fons Mallorquí als socis i donar
més visibilitat a les accions que es duen a terme, encara que aquest any la
majoria han estat en format virtual. Malgrat els esforços, es manté una baixa
participació dels ajuntaments, especialment pel que fa a la implicació en els
projectes de cooperació que financen o per promoure activitats de
sensibilització dins dels municipis, fins i tot en l’adhesió a la Campanya
“Compromesos amb l’Agenda 2030”.
D.1.2 Òrgans de govern i interlocució política

Assemblea Ordinària: el 2020, a causa de la pandèmia de la COVID-19 i de
les restriccions de mobilitat que es decretaren, l’Assemblea General de socis
es va celebrar a les oficines del Fons el dia 13 de març. Per tal d’obeir les
recomanacions de les autoritats sanitàries, davant el que després seria un
confinament i una pandèmia que s’allarga en el temps, es va optar per fer
una assemblea amb la presència del mínim de persones que els estatuts
permeten per tal que quedi legalment constituïda.
L’Assemblea s’inicià amb l’exposició de la memòria de les activitats fetes
durant el 2019 i del balanç econòmic; s’exposaren els eixos principals de les
línies d’actuació per a 2020 i el pressupost econòmic que les havia de fer
possibles. També es va presentar la proposta de finançament de projectes
de cooperació per a 2020.

Comissió Executiva: a causa de la pandèmia de la Covid-19, les reunions de
la Comissió Executives es feren de forma telemàtica a partir del mes de
març.
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D.1.3. Convenis
El 2020 ha continuat vigent el conveni amb la Universitat de les Illes Balears
per al finançament d’una assignatura optativa a la Facultat de Treball Social i
Filosofia anomenada “Programes i projectes de cooperació”. Durant el curs
2019-2020 s’hi varen inscriure 12 alumnes.
El conveni de col·laboració amb EMAYA s’ha renovat el 2020, que ha aportat
12.000€ al Fons Mallorquí per al finançament d’un projecte d’accés a l’aigua a
Pocona (Bolívia). Degut a les restriccions per la COVID-19, ha estat impossible
dur a terme el viatge de col·laboració tècnica sobre terreny prevista a Pocona
amb personal d’EMAYA.
El dia 25 de maig es va signar el conveni entre el Fons i el Consell de Mallorca
per a la cessió d’ús del local on hi ha les oficines de l’entitat. La durada del
conveni és de quatre anys, prorrogables a vuit, tal com mana la legislació
vigent. És una molt bona notícia, ja que fa 20 anys que el Fons ocupa aquest
espai de forma gratuïta.

D.2. RECURSOS ECONÒMICS
D.2.1 Aportacions econòmiques
Si parlam de recursos ordinaris, en termes generals les aportacions del socis
s’han mantingut durant el 2020, excepte algun cas en què per problemes
administratius no s’ha fet l’aportació. L’Ajuntament de Puigpunyent i el Consell
de Mallorca són els dos únics socis que han aportat al 0,7% o més. Les
aportacions provinents dels centres educatius solidaris han minvat, ja que la
pandèmia i les restriccions sanitàries han fet que no s’hagin pogut organitzar
activitats que generen recursos econòmics.
Pel que fa a aportacions extraordinàries, el 2020 s’han cobert les expectatives, ja
que les accions que fan les petites ONG locals i alguns ajuntaments que
organitzen activitats solidàries als seus municipis no han coincidit amb el
confinament. També cal destacar aportacions particulars i de grups que
financen beques escolars, que sí que s’han produït.
S’ha fet efectiu l’ingrés de la segona part del projecte finançat per la Unió
Europea a través de Platforma (xarxa d’entitats de la qual el Fons Mallorquí és
soci), ja que el projecte abastava de l’any 2019 al 2021. També el 2020 ha
suposat una aportació extraordinària el conveni signat amb EMAYA.
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Per tal de poder completar el finançament de projectes, s’ha desactivat una
bona part de les provisions comptables que el Fons tenia constituïdes des de fa
anys. Així, aquests doblers, juntament amb alguna regularització de projectes
d’anys anteriors, han aportat uns recursos extraordinaris que s’han aprofitat.

E.3. GESTIÓ DE L'ENTITAT
Recursos humans:
S’ha redactat un Reglament intern de relacions laborals, que és un document
que regula les condicions de treball concretes del personal del Fons Mallorquí
de Cooperació. Es tracta d’esclarir i homogeneïtzar les peculiaritats de la tasca
que es du a terme, fent un document que constitueixi la normativa laboral
específica per a la tasca que es desenvolupa al Fons, la cooperació internacional.
Aquest document és l’actualització del primer reglament aprovat el 24 d’abril de
2007 per acord de la Comissió Executiva, que havia quedat desfasat i
incomplert.
En el procés d’anar reglamentant les normes de funcionament del Fons i dotarlo d’eines per a una major transparència, l’any 2020 s’ha engegat l’elaboració de
la Relació de llocs de treball (RLLT) per primera vegada. La RLLT resultant es
complementarà amb el present Reglament Intern de Relacions Laborals, que ha
de contenir la concreció del llocs de treball i els detalls específics que han de
conformar la normativa laboral del Fons Mallorquí.
Contractació pública:
Durant el 2020 s’han fet les gestions oportunes per cercar un assessorament
extern en matèria de contractació pública, ja que l’equip tècnic del Fons no té la
formació adient en dret administratiu. Així i tot ja s’ha fet un contracte
patrimonial per a l’arrendament del magatzem.
Auditories i control de la gestió:
El Consell de Mallorca va encarregar a mitjan 2020 una auditoria de control
financer i de compliment de l’exercici 2019, amb un resultat satisfactori, ja que
l’auditoria financera del comptes anuals va sortir bé i l’auditora d’acompliment
de processos administratius va concloure que el Fons no està obligat a observar
la mateixa normativa que les administracions públiques. Tot i això, el Fons ja
està immers en un procés d’aclariment i transparència, com per exemple
l’elaboració de la RLLT o la contractació pública. Així mateix, es feu una sèrie
de recomanacions que es tindran en compte.
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Justificació de projectes i auditoria de procediment:
Per primera vegada, enguany el Fons s’ha sotmès a una auditoria de
procediment del projectes de cooperació, sensibilització i emergència, de
l’exercici 2018. Això fou motivat perquè és un requisit per a la justificació de la
subvenció de 2019 del Consell de Mallorca, que audita els projectes que se li
varen assignar com a finançador. Cal recordar que està establert que la
justificació de la subvenció del Consell de Mallorca (la més gran que es rep)
inclogui una auditoria dels projectes després de dos anys de la concessió, ja que
és el temps màxim que necessita un projecte de cooperació perquè es puguin
dur a terme les accions i activitats que es preveuen.
Programa d’Entitats i Projectes (PEP):
El gran nombre de projectes i de recursos econòmics gestionats al llarg dels 28
anys de vida del Fons Mallorquí fa necessari disposar d’un programa informàtic
de gestió, que sigui potent i actualitzat. Des de 2007 el Fons té un programa que
ara ja està obsolet, per això enguany s’ha encarregat l’elaboració d’una nova
eina informàtica, que ens ajudi a la gestió del gran nombre de dades i recursos
que utilitzam. I que, a més, estigui connectada amb la pàgina web per millorar
la difusió de la feina del Fons.

D.3. ESPAIS DE CONCERTACIÓ
Com en gairebé tot, enguany, la pandèmia per la COVID-19 ha fet que molts dels
espais de concertació i trobada s’hagin vist afectats de forma important. Gran
part de les reunions s’ha ajornat, primer, i després s’ha reprès de forma
telemàtica.

D.3.1. Comissió d’Enllaç de les Illes Balears pel Sàhara
La Comissió d’Enllaç neix l’any 2000 i es va concebre com un espai de
coordinació de totes les entitats i institucions que treballen i són solidàries amb
la causa sahrauí: les associacions de suport al poble sahrauí, el fons de
cooperació,l’intergrup parlamentari “Pau i Llibertat al Sàhara” i la Direcció
General de Cooperació.
Per al període 2019-2023, el Fons Mallorquí continua ocupant la secretaria de la
Comissió, la qual va renovar els càrrecs de l’Intergrup Parlamentari després de
les eleccions autonòmiques. Durant el 2020 la comissió s’ha reunit tres vegades
per tal de coordinar i informar sobre les actuacions que es duen a terme amb el
poble sahrauí.
El viatge als campaments de refugiats previst pel març de 2020 va ser anul·lat
degut al confinament decretat a causa de la COVID-19.
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D.3.2. Consell de Cooperació de les Illes Balears
El Consell de Cooperació per al Desenvolupament de les Illes Balears és l’òrgan
consultiu i de participació de la iniciativa social en la definició i l’aplicació de
les polítiques de cooperació per al desenvolupament del Govern.
Durant l’any 2020 s’han fet reunions presencials i telemàtiques, en les quals s’ha
tractat gran nombre de temes. Potser el principal és el procés participatiu
engegat per treballar sobre la nova Llei de Cooperació, una llei que ha de
reflectir i actualitzar la realitat a les Illes; i que ha de permetre una identificació
i interacció entre els agents de la cooperació de les Illes Balears, més efectiva.
Però sobretot, cal destacar la tasca feta per la Direcció General de Cooperació
per permetre i fomentar la participació de totes les persones i col·lectius
implicats en la cooperació per al desenvolupament a les nostres illes.
De fet, l’impuls de la participació ha estat una de les característiques més
destacades de la DG de Cooperació, que ha fomentat espais de trobada i
reflexió. Pel que afecta als fons de cooperació de les Illes, es va fer una trobada
de coneixement i reflexió que va suposar un punt d’inici per a una col·laboració
entre la cooperació local i l’autonòmica que pot donar molt bons resultats.
En el mateix sentit, s’ha promogut la participació en el Pla Director de
Cooperació 2020-2023, que ha d’establir el eixos més rellevants de la política
de cooperació del Govern de les Illes Balears en la present legislatura i que es
concreta en els plans anuals.
En el marc del Consell de Cooperació, les entitats i institucions que el formen,
varen redactar un manifest per tal de deixar palesos el bagatge i l’experiència
adquirida en 30 anys de treball, davant la situació de crisi provocada a causa de
la COVID-19, amb propostes per pal·liar la situació i no deixar ningú enrere.
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D.3.3. Comissió de Coordinació dels Ens Territorials en matèria de
cooperació
La Comissió de Coordinació dels Ens Territorials de les Illes Balears és un
òrgan d’assistència recíproca entre l’administració de la Comunitat Autònoma,
els consells insulars i els ens locals de les Illes Balears que executen despeses
computables com a cooperació per al desenvolupament, en el qual també
participen els tres fons insulars de cooperació. Assumeix funcions d’informació
i comunicació mútues, de deliberació sobre les actuacions respectives per
garantir-ne la coherència i la complementarietat, i de planificació d’accions
conjuntes de cooperació i d’educació per al desenvolupament.
El 2020 s’ha fet una sola reunió, però aquesta va ser molt profitosa ja que es va
acordar dinamitzar la comissió amb major participació i més diversa, dins els
límits que permet el decret de constitució.
D.3.4. Fons de cooperació de les Illes Balears
Els efectes de la pandèmia de la COVID-19 i les restriccions associades han fet
que les trobades i reunions hagin estat de forma telemàtica. Ens hem coordinat
per presentar propostes davant la Direcció General de Cooperació, la Comissió
de l’Ens Territorials i la Confederació de Fons.
Hem mantingut contactes per transferir-nos informació i coordinar-nos amb
temes de gestió econòmica, de transparència i de projectes i accions de
cooperació. Enguany hem tingut el resultat de l’estudi sobre la cooperació a
Nicaragua durant els 10 darrer anys, encarregat conjuntament pels tres fons, ja
que l’acció i l’estratègia és conjunta.
Igualment, durant el 2020 s’ha treballat entorn diferents propostes per incloure
o debatre per a la nova Llei de Cooperació que està elaborant la Direcció
General de Cooperació.
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D.3.5. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
El 19 de febrer de 2020 es va celebrar a Bilbao l’Assemblea, on es varen
presentar i aprovar la memòria d’activitats i el balanç econòmic de 2019.
Després es va procedir a elegir els nous càrrecs del Consell Confederal, com a
resultat de les eleccions municipals i els canvis que havien produït a les juntes
directives de cada Fons. Tot seguit, la nova presidenta va presentar les línies de
treball i el pressupost per a 2020.
El nou Consell Confederal va quedar constituït de la següent forma:
Presidència:
Fons Català de Cooperació al Desenvolupament. La vicepresidenta: Núria
Parlón Gil (Batlessa de Santa Coloma de Gramanet)
Vice presidència:
Fondo Galego de Cooperació e Solidaridade. El

president: Juan Antonio

González Pérez (Batle de Nigrán)
Secretaria:
Fons Menorquí de Cooperació. La vicepresidenta:

Susana Mora Humbert

(Presidenta del Consell Insular de Menorca)
Tresoreria:
Euskal

Fondoa.

El

president:

Ernesto

Sainz

Lanchares

(Batle

de

Salvatierra/Agurain)
Vocals:
- Fondo Extremeño Local de Cooperación para el Desarrollo (FELCODE). La
presidenta: María del Rosario Cordero Martín (Presidenta de la Diputación de
Cáceres)
- Fons Pitiús de Cooperació. La presidenta: Carmen Boned Verdera (Regidora
de l’Ajuntament d’Eivissa)
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- Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació. La

presidenta: Maria Antònia

Mulet Vich (Batlessa d’Algaida)
- Fondo Andaluz de Municipios para la Solidariadad

Internacional (FAMSI). El

presidente: Ignacio Caraballo Romero (President de la Diputación de Huelva)
- Fons Valencià de Solidaritat. El president: Álvaro

Escorihuela Claramonte

(Regidora de l’Ajuntament de Vila-real)
Un dels punts importants de l’Assemblea va ser la decisió de contractar un gerent
per a la Confederació de Fons, per tal que pogués impulsar els grans temes que la
Confederació té pendents amb els interlocutors estatals i facilitar la tasca
conjunta del fons de cooperació.
Tot i que els objectius eren molt ambiciosos, la pandèmia també ha limitat l’acció
de la Confederació, tot i que el balanç de 2020 és prou important. S’ha treballat
concretament en:
El Manifest Covid -19, es va elaborar i consensuar el document.
Participació a la Comissió Interterritorial de Cooperació.
Accions d’incidència política en temes com:
La reforma de la llei de Cooperació estatal
La interlocució amb la Secretària d’Estat de Cooperació
Reunió amb el nou Director de l’AECID
Treball amb la DGPOLDE per tal d’arribar a consensuar un document de
conveni de col·laboració
Reunions de Gerents dels Fons, la coordinació dels quals és imprescindible
per avançar amb el treball de la Confederació.
Suport a la presentació d’un projecte Europeu amb el Frente Nacional de
Prefeitos de Brasil.
S’ha format part del Jurat del Concurso Estatal de Ciudades y Pueblos por la
Paz.
S’ha format part del Grup de Treball sobre l’ordenament jurídic de la
cooperació i l’harmonització de procediments administratius, liderat pel Fons
Català i la Diputació de Barcelona.
S’ha participat en diferents fòrums: Foro Mundial de Ciudades por la Paz, la
presentació de l’informe de la Fundació Mussol “La agilización de los fondos
destinados a la cooperación Internacional para el Desarrollo por entidades
locales”
Pel que fa a comunicació: s’ha actualitza les xarxes social i la pàgina web, i
s’elabora materials de presentació i difusió de la Confederació.
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D.3.6 Espais de coordinació amb la Direcció General de Cooperació i els
actors de la cooperació de les Illes Balears
Durant el 2020 es va realitzar una trobada virtual entre els tècnics i gerents de
la Direcció General de Cooperació i els fons de cooperació de les quatre Illes.
S’hi va posar de manifest la necessitat de mantenir una coordinació real i eficaç
en tots els àmbits, per tal d’aprofundir en determinats aspectes comunsi
elaborar estratègies de cooperació i d’educació per a la ciutadania global més
coherents. Es va decidir organitzar diferents grups de feina per començar a
treballar a partir de 2021.
Un poc amb la mateixa línia s’han mantingut reunions bimensuals entre la
Direcció General, els fons, l’Oficina de Cooperació de la UIB i la Coordinadora
d’ONGD per realitzar campanyes conjuntes, com ha estat la de conscienciar la
població sobre la necessitat de continuar cooperant ara més que mai. També en
una proposta de formació conjunta sobre “Gènere i cooperació” prevista per a
2021.

