




El Fons Menorquí de Cooperació està format per les següents entitats sócies:

Ajuntament d'Alaior, Ajuntament de Ciutadella, Ajuntament de Ferreries, Ajuntament de Maó, 

Ajuntament de Sant Lluís, Ajuntament des Castell, Ajuntament des Mercadal, Ajuntament des 

Migjorn Gran, Consell de Menorca, Govern de les Illes Balears, Apotecaris Solidaris, Associació 

d'Amics i Amigues del Poble Sahrauí, Caritas, Creu Roja, Entrepobles, Fundació Vicente Ferrer, 

Mans Unides, Secretariat Diocesà de Missions i STEI Intersindical.



PRESENTACIÓ

Aquest és el primer pla estratègic que afronta el Fons Menorquí de 
Cooperació (en endavant Fons), i abasta el període 2018-2022. Tot i la 
novetat del plantejament, el contingut d’aquest instrument d’organització és 
hereu de la feina que ha fet el Fons en el decurs dels darrers vint-i-cinc anys 
en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament amb els països empobrits, 
de les emergències i també de la sensibilització de la ciutadania sobre les 
causes de les desigualtats i sobre els reptes per a superar-les. Alhora, però, 
també planteja un nou enfocament, ajustat a les noves realitats i capacitats 
i dissenyat de manera coherent amb l’agenda internacional i, més 
específicament, amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

El Pla Estratègic del Fons s’apropia d’aquests reptes i cerca d'incorporar-los, 
a partir d’una necessària coherència de polítiques, entre les accions de 
cooperació que s’impulsin tant dins Menorca, a través de l’educació per a la 
ciutadania global, com a l’exterior, mitjançant programes o projectes per al 
desenvolupament humà sostenible.
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LA NOSTRA IDENTITAT

MISSIÓ
La missió és el que dona sentit a la nostra actuació.
El Fons Menorquí de Cooperació contribueix al canvi global perquè les 
poblacions més desafavorides puguin assolir un desenvolupament sostenible i 
l’exercici ple dels seus drets.

El Fons és una agrupació que proposa i desenvolupa les polítiques de 
cooperació a Menorca, a través de l’impuls, el finançament i la realització 
d’accions i projectes.

El Fons acompanya les entitats menorquines, públiques i privades, per tal que 
puguin fer front als reptes globals que incideixen en l’àmbit local.

VISIÓ
La visió és allò que esperam ser a mitjà termini.
Som l’expressió de solidaritat de la societat menorquina, gràcies al treball 
conjunt del Consell, els ajuntaments i les ONGD.

Som l’entitat de referència a Menorca en la cooperació al desenvolupament.
Els nostres criteris de treball són: eficiència, feina en xarxa, transparència, 
col·laboració amb altres agents i respecte a la diversitat.
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VALORS
Els valors són els principis que regeixen la nostra activitat.
1) Desenvolupament
El desenvolupament per al qual treballam respecta les persones i els països, 
garanteix els drets humans de qualsevol persona al món, i respecta, cuida i 
protegeix els recursos i els béns comuns de la societat actual i de les 
venidores.

2) Cooperació
Apostam per un model que garanteixi un intercanvi entre iguals.
Cercam la generació d’aliances, l’enriquiment mutu, les relacions d’igualtat 
que afavoreixin un enfocament win-win (de guanyar-guanyar) entre les 
organitzacions i les persones de qualsevol lloc del món.

3) Drets humans
Apostam per l’enfocament dels drets humans com a eix de la nostra feina, un 
enfocament que situa les persones i les seves capacitats al centre dels 
diagnòstics i les solucions.

4) Medi ambient
Treballam per dissenyar un model de desenvolupament que respecti els 
límits ambientals del planeta.
Defensam l’ús equitatiu, racional i just dels recursos naturals.
Col·laboram a posar fre al canvi climàtic. Incloem criteris de sostenibilitat 
ambiental en les polítiques i els programes que dissenyam, coordinam, 
impulsam o als quals donam suport.

5) Equitat
Apostam per un model de desenvolupament que tracti les causes 
estructurals de les desigualtats socials, territorials, de gènere... cercant de 
garantir l’accés i el control equitatiu dels recursos i els beneficis per a tots 
els països i les persones.

6) Coherència de polítiques I pràctiques
Les nostres polítiques i pràctiques són coherents amb el desenvolupament 
humà sostenible.
Treballam per emmarcar la política i les pràctiques de cooperació en un 
context de relacions que cerca garantir els drets humans a escala global, 
lluitar contra les causes de la pobresa i l’exclusió, i assegurar la 
sostenibilitat ambiental.



1110

LES LÍNIES ESTRATÈGIQUES

Amb l’expansió de la globalització, el món ha mutat i ha esdevingut un espai 
en què cada vegada resulta més evident la interacció i la interdependència 
entre factors globals i locals, i on són necessàries estratègies comunes per fer 
front als reptes d’aquest escenari globalitzat.

El Fons Menorquí té la voluntat de fer front a aquests reptes i, per aquesta 
raó, planteja la cooperació des d’una perspectiva de desenvolupament humà i 
sostenible, tot agafant com a referent estratègic els ODS de l'Organització de 
les Nacions Unides.

Així, idò, la cooperació de Menorca es defineix a partir d’estratègies que 
cerquen reforçar els vincles de les dinàmiques locals i l’agenda internacional 
lligada al desenvolupament humà sostenible.
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LÍNIA TRAMUNTANA
El Nord és la nostra cooperació
El Nord marca el nostre sentit i la raó de ser. El Nord són les persones i les 
poblacions més desafavorides.

La feina en aquesta línia representa la nostra via de cooperació 
educació/sensibilització i la feina en les comunitats locals, LA NOSTRA 
ESSÈNCIA com a entitat de cooperació per al desenvolupament i 
l'acompliment de la nostra missió.

Eixos de la línia
1. Moviment de persones
2. Sostenibilitat del planeta i canvi climàtic
3. Educació per a la ciutadania global
4. Gènere (afavorir l’apoderament de la dona i el seu accés a tots els recursos 
a partir d’un enfocament transversal de drets humans)

Desenvolupament dels eixos
En el desenvolupament dels eixos, es tindrà en compte:

1. El nostre treball amb les comunitats locals.

2. El nostre treball a Menorca.

3. Els aspectes transversals per a tot el Pla (gènere, educació per a la 
ciutadania global, cooperació municipalista i la cooperació directa, 
transparència).

4. Els diferents eixos coincidiran amb els ODS per tal d'alinear el nostre treball 
amb l'agenda internacional i contribuir així a l'impacte necessari per assolir els 
objectius globals.
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L1 Nord: MOVIMENT DE PERSONES
Objectius
1. Millorar les condicions de vida de les comunitats d'origen i garantir els 
drets de la població migrant i refugiada.

2. Potenciar la convivència inclusiva, sostenible i de manera planificada.

3. Augmentar la informació rigorosa, consistent i crítica sobre els drets de les 
persones migrants i refugiades.

Metes
1. El Fons es converteix en un referent, a l'eix mediterrani, en el disseny i el 
suport de programes i projectes que impulsin aliances i respostes que 
afavoreixin la migració i la mobilitat ordenada, regular, segura i responsable 
de les persones (ODS10 objectiu 7).

2. El Fons afavoreix la cohesió social mitjançant l'educació per a la ciutadania 
global i iniciatives que afavoreixin la convivència (ODS 10 objectiu 2).
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L2 Nord: SOSTENIBILITAT DEL PLANETA I CANVI CLIMÀTIC
Objectius
1. Garantir uns mitjans de vida sostenible mitjançant la promoció, la 
conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals.
2. Afavorir l'accés a l'aigua i al sanejament, així com millorar les capacitats de 
les comunitats locals per gestionar-los.
3. Informar, sensibilitzar i acompanyar les administracions públiques (AAPP), les 
entitats i la ciutadania en el coneixement i l'aplicació dels ODS relatius a la 
sostenibilitat.

Metes
1. El Fons promou mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i 
gestió en relació amb el canvi climàtic als països i estats insulars empobrits, 
amb especial atenció a les dones, els joves i les comunitats marginades (ODS 
meta b13).
2. El Fons millora l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i 
institucional pel que fa a la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació i la reducció 
dels seus efectes (ODS 13 objectiu 3).
3. La seu del Fons és un exemple en l'àmbit d'espais sostenibles.



L3 Nord: EDUCACIÓ PER A LA CIUTADANIA GLOBAL L1E3
Objectius
1. Promoure una ciutadania crítica, responsable, compromesa i activa, 
personalment i col·lectiva, amb la transformació de la realitat global i local per 
construir un món més just, més equitatiu i més respectuós amb la diversitat i 
amb el medi ambient, en el qual totes les persones puguem desenvolupar-nos 
lliurement i satisfactòriament. Entenem l'ECG com un procés socioeducatiu 
continuat.

2. Convertir el Fons en un referent per a la ciutadania en l’àmbit de l’aplicació 
de l’ECG.

Meta
El Fons promou que tota la ciutadania adquireixi els coneixements teòrics i 
pràctics necessaris per promoure el desenvolupament sostenible a través de 
l’educació i l’adaptació d’estils de vida sostenibles, els drets humans, la 
promoció de la cultura de pau, la igualtat entre sexes, la ciutadania global i la 
valoració de la diversitat (ODS4 meta7).

L4 Nord: GÈNERE
Objectiu
Integració de la perspectiva de gènere en totes les activitats del Fons.

Metes
1. El Fons contribueix a posar fi a les formes de discriminació contra les dones i 
les filletes al món (ODS5 meta1).

2. El Fons ha d'assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la 
igualtat d’oportunitats en totes les accions que desenvolupi (ODS5 meta 5).
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LÍNIA PONENT
El Ponent defineix com feim les coses
L'Oest, marca la societat
La feina en aquesta línia suposa obrir les activitats del Fons a la societat 
menorquina. És la nostra feina de transformació local per tal d'implicar més 
gent a aconseguir que les poblacions més desafavorides puguin assolir un 
desenvolupament sostenible i l’exercici ple dels seus drets. Representa un 
canvi en COM FEIM LES COSES.

Eixos de la línia
1. Transparència
2. Enfocament de xarxa i aliances

Desenvolupament dels eixos
En el desenvolupament dels eixos, es tindrà en compte:

1. La singularitat del Fons pel que fa a la composició dels seus socis. Per la 
seva pròpia naturalesa, el Fons ja està configurat com una xarxa.

2. El treball en xarxa i les aliances com a plataforma per incrementar l’impacte i 
evitar la duplicitat dels recursos.

3. La transparència interna i externa, més enllà del compliment de la normativa.
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L1 Oest: TRANSPARÈNCIA
Objectius
1. Aplicar pràctiques de bon govern, transparència i rendició de comptes.

2. Incrementar la participació de les entitats sòcies (AAPP i ONGD) en la 
presa de decisions del Fons.

3. Impulsar noves formes de participació democràtica al Fons.

4. Augmentar el compromís de les entitats sòcies (AAPP i ONGD) a través de 
la seva capacitació i la seva participació en el govern del Fons.

5. Millorar la percepció que té la ciutadania menorquina de la cooperació i del 
Fons.

Meta
El Fons és més permeable a la comunitat, més transparent i més participatiu 
en el seu govern.

L2 Oest: ENFOCAMENT DE XARXES I ALIANCES
Objectius
1. Desenvolupar la capacitat del Fons i de les entitats sòcies per treballar 
conjuntament sobre els objectius comuns.
2. Integrar accions similars o complementàries dutes a terme per diferents 
entitats (AAPP i ONGD, principalment) per assolir un major impacte.
3. Generalitzar models de cooperació efectiva amb les AAPP en el marc 
d’iniciatives conjuntes i accions complementàries.
4. Intensificar les relacions de cooperació amb altres actors clau de l’àmbit 
social, educatiu, etc.
5. Desenvolupar la capacitat del Fons per treballar amb actors nacionals i 
internacionals els objectius comuns.

Metes
1. El Fons aconsegueix millors resultats mitjançant la col·laboració interna entre 
socis i a través de noves formes de cooperació amb altres actors.
2. El Fons, a través d’un enfocament col·laboratiu (aliances estratègiques i 
xarxes), facilita processos de canvi.
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LÍNIA MIGJORN
el Migjorn és allò que ens fa diferents
El Sud marca els recursos i les capacitats que hem de desenvolupar.
La feina en aquesta línia marca la diferència entre el Fons i les ONGD. És on 
ens hem de centrar per aprofitar el potencial del Fons Menorquí com a 
facilitador de canvis d'estructures. Amb aquesta línia cercarem desenvolupar 
al màxim la nostra missió.

Eix de la línia
Cooperació municipalista i cooperació directa

Desenvolupament de l’eix
En el desenvolupament de eix, es tindrà en compte:

1. La principal especificitat del Fons és el seu component municipalista i de les 
AP, ara més que mai abocades a convertir-se en actors de referència per donar 
resposta als reptes globals que incideixen en el territori local.

2. La cooperació d’iniciativa directa comprèn les accions que el Fons Menorquí 
proposa a iniciativa pròpia, alineades amb el PE, o de manera conjunta amb 
entitats amb les quals col·labora (altres fons de cooperació...).

  3. L’execució de les accions es podrà dur a terme de manera directa o 
mitjançant concertació amb altres actors, siguin o no de Menorca.
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L1 Sud: COOPERACIÓ MUNICIPALISTA I COOPERACIÓ DIRECTA
Objectius
1. Plantejar el valor de la cooperació municipal com a política pública 
generadora de ciutadania, benestar i justícia, tot apropant l’Agenda 2030 i 
els ODS a les entitats locals.

2. Definir projectes propis executats a partir de la cooperació directa i 
afegir-hi altres actors a través d’una convocatòria o concertació al voltant 
d’aquests projectes.

3. Afavorir noves formes de col·laboració amb els municipis i les entitats.

4. Sistematitzar les dades per generar coneixement al voltant de la cooperació 
menorquina.

Meta
El Fons és un referent en cooperació municipalista i cooperació directa i és 
reconegut com a tal.

LÍNIA LLEVANT:
El Llevant defineix els processos interns
L'Est marca el rumb dels processos interns del Fons Menorquí.

El treball en aquesta línia és necessari per a la renovació del Fons i per a la 
seva adequació al futur. Amb aquesta línia se cerca d'assegurar la 
sostenibilitat futura del Fons.

Eix de la línia
El compromís d'assolir l'aportació del 0,7 % del pressupost.
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L2 Nord: SOSTENIBILITAT DEL PLANETA I CANVI CLIMÀTIC
Objectius
1. Garantir uns mitjans de vida sostenible mitjançant la promoció, la 
conservació i l’ús sostenible dels recursos naturals.
2. Afavorir l'accés a l'aigua i al sanejament, així com millorar les capacitats de 
les comunitats locals per gestionar-los.
3. Informar, sensibilitzar i acompanyar les administracions públiques (AAPP), les 
entitats i la ciutadania en el coneixement i l'aplicació dels ODS relatius a la 
sostenibilitat.

Metes
1. El Fons promou mecanismes per augmentar la capacitat de planificació i 
gestió en relació amb el canvi climàtic als països i estats insulars empobrits, 
amb especial atenció a les dones, els joves i les comunitats marginades (ODS 
meta b13).
2. El Fons millora l'educació, la sensibilització i la capacitat humana i 
institucional pel que fa a la mitigació del canvi climàtic, l'adaptació i la reducció 
dels seus efectes (ODS 13 objectiu 3).
3. La seu del Fons és un exemple en l'àmbit d'espais sostenibles.



L4 Nord: GÈNERE
Objectiu
Integració de la perspectiva de gènere en totes les activitats del Fons.

Metes
1. El Fons contribueix a posar fi a les formes de discriminació contra les dones i 
les filletes al món (ODS5 meta1).

2. El Fons ha d'assegurar la participació plena i efectiva de les dones i la 
igualtat d’oportunitats en totes les accions que desenvolupi (ODS5 meta 5).

L1 Est: FIXAR EL COMPROMÍS D'ASSOLIR L'APORTACIÓ DEL 0,7 %
Objectiu
Propiciar que les AAPP aportin el 0,7 per cent dels ingressos propis a la 
cooperació descentralitzada.

Metes
1. Les administracions locals adquireixen i compleixen el compromís amb 
l’aportació del 0,7 per cent dels ingressos propis a la cooperació per al 
desenvolupament humà sostenible (ODS17 meta 2).
2. El Fons rep l’aportació del 0,7 per cent de totes les administracions locals.

PLA ANUAL D’ACTUACIÓ

Aquest Pla Estratègic es farà operatiu a través del Pla anual d’actuació del 
Fons, aplicant-se a totes les seves àrees d’activitat i de gestió.

1. Cooperació per al desenvolupament humà sostenible
Són les intervencions efectuades en altres països destinades a contribuir al 
canvi global a fi que les poblacions més desafavorides puguin assolir un 
desenvolupament sostenible i l’exercici ple dels drets humans.

2. Emergències, ajuda humanitària i asil
Són les efectuades en l’àmbit de l’acció humanitària (entesa com a prevenció, 
rehabilitació i reconstrucció) davant les crisis motivades per desastres 
naturals, conflictes bèl·lics i desplaçaments forçats.

3. Educació per a la ciutadania global
Són les accions encaminades a impulsar un nou model de ciutadania 
compromesa activament en la consecució d’un món més just i equitatiu.
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