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EL FONS, QUI SOM?

LA MISSIÓ DEL FONS MENORQUÍ
El Fons Menorquí de Cooperació 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.
La seva raó de ser és contribuir al
canvi global perquè les poblacions
més desafavorides puguin assolir un
desenvolupament sostenible i
l’exercici ple dels seus drets.

LA VISIÓ ÉS ALLÒ QUE
ESPEREM SER A MITJÀ TERMINI
Tenim la voluntat per la transformació
social, gràcies al treball conjunt del
Consell, els ajuntaments, les ONGD i
altres entitats de Menorca.
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FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ.

ELS NOSTRES VALORS

DESENVOLUPAMENT I TRANSFORMACIÓ SOCIAL

COOPERACIÓ I RELACIONS D’IGUALTAT

DRETS HUMANS

MEDI AMBIENT I EQUITAT

"Si el món s'acabés demà, jo,
avui sembraria un arbre".

COHERÈNCIA DE POLÍTIQUES I PRÀCTIQUES

NELSON MANDELA
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QUI FORMA EL FONS?

SOCIS

ADMNISTRACIONS
PÚBLIQUES
Ajuntament de Ciutadella,
Ajuntament de Ferreries,
Ajuntament des Mercadal,
Ajuntament d'Alaior,
Ajuntament des Migjorn Gran,
Ajuntament de Maó,
Ajuntament de Sant Lluís,
Ajuntament des Castell,
Consell Insular de Menorca,
Govern de les Illes Balears

ONGDS
Apotecaris Solidaris,
A.A. Poble Saharauí,
Càritas Diocesana Menorca,
Creu Roja,
Entrepobles,
Fundació Vicente Ferrer,
Mans Unides,
Secretariat Diocesà de Missions
STEI Intersindical

EQUIP TÈCNIC
Gerència
Tècnica de Cooperació
Tècnica de Ciutadania Global
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QUI FORMA EL FONS?

AMB QUI COMPARTIM LA FEINA

El Fons Menorquí de Cooperació és de la societat menorquina. Funciona perquè
les administracions públiques de l’illa, les que representen la ciutadania, creuen
en la necessitat de fer una aportació dels pressupostos institucionals a la
cooperació al desenvolupament.
Al Fons, construïm la feina amb les persones que, com nosaltres, creuen que el
món globalitzat ens ofereix el repte, però també les oportunitats per transformar
el món i fer que la ciutadania i principalment les poblacions més desafavorides,
puguin assolir un desenvolupament sostenible i l’exercici ple dels seus drets.
Treballam amb les ongds,les escoles, els instituts, les plataformes d’activistes, la
banca ètica, la xarxa de biblioteques, parròquies, les agendes locals 21, la
Universitat de les Illes, l’Obsam..., i també amb les comunes de Tassift (Marroc) o
les comunitats rurals de l’illa d’Ometepe (Nicaragua), amb les persones
refugiades de Lesbos, Quios o Líban o les dones camperoles de Guatemala...
Rere el Fons, hi som totes i tots. La nostra raó de ser són les persones. Les
veritables protagonistes.

51.072
Beneficiaris directes
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PAÏSOS ON
COOPEREM

1.287
seguidors del
Facebook

22

CENTRES
EDUCATIUS

21
PROJECTES I
PROGRAMES

9
ONGD FORMEN
PART DEL FONS
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COM TREBALLEM AL FONS?
L’any 2018 ha estat un any d’aprenentatge, de trànsit cap al model de
cooperació que ens hem fixat en el primer Pla Estratègic del Fons 2018-2022.
Hem donat les primeres passes en la direcció d’assumir la cooperació per al
desenvolupament com una estratègia pública de compromís, que prengui com
a referència els valors de transformació social, com el desenvolupament humà,
la sostenibilitat, els drets de les persones i l’equitat, entre altres. La recerca
d’aquest nou model de cooperació ens obliga a donar prioritat a la participació,
a potenciar la societat civil i les seves organitzacions, a afavorir que les persones
siguin les protagonistes del seu propi desenvolupament, així com a aspirar a un
nou ordre mundial més just i a una distribució més equilibrada dels recursos
del planeta. Igualment, el Fons treballa per incorporar la perspectiva de gènera
en les seves accions.
El nostre rumb és clar. Tenim un clar referent, que són els Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) de Nacions Unides, i una brúixola, el nostre
Pla Estratègic.
En aquest primer any hem avançat, tot i que no amb la rapidesa que ens
agradaria. Encara ens queda molt per aprendre i fer, però el balanç és, en
termes generals, positiu i açò ens anima a continuar endavant.
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QUÈ HEM FET AL FONS?

LES NOSTRES LÍNIES PRIORITÀRIES

1.-Moviment de persones
PAÍS

PROJECTE

NICARAGUA

1.- PROJECTE DE CAPACITACIÓ MUNICIPAL
PER DISMINUIR ELS FACTORS
QUE GENEREN MIGRACIÓ

MARROC

1.- PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR PER ALS
NENS/ES IMMIGRANTS A LA ZONA DE
TÀNGER
2.- PROJECTE DE PREVENCIÓ DE LA
RADICALITZACIÓ VIOLENTA DE LA JOVENTUT A
COELMA

IMPORT

40.000

€

20.000

€

40.000

€
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IMPORT

PAÍS

PROJECTE

LÍBAN

1.- PROJECTE DE FACILITACIÓ D'ASSISTÈNCIA
OBSTÈTRICA I GINECOLÒGICA A DONES
SÍRIES, PALESTINES I POBLACIONS
D'ACOLLIDA AFECTADES PER LA CRISI SÍRIA

40.000 €

2.- PROJECTE DE DRET A LA SALUT DE LA
POBLACIÓ REFUGIADA SÍRIA I LIBANESA MÉS
VULNERABLE

25.000 €

1.- PROJECTE D'ASSISTÈNCIA SANITÀRIA A
CHÍOS I TREBALLS D'EMERGÈNCIA EN
TASQUES DE SALVAMENT MARÍTIM

58.698 €

GRÈCIA

2.- PROJECTE D'ASSESSORAMENT, SUPORT
LEGAL I ACOMPANYAMENT PER A LA
MOBILITZACIÓ POLÍTICA DE PERSONES
REFUGIADES A LESBOS

LÍBIA

1.- PROJECTE DE SALVAMENT MARÍTIM AL
MEDITERRANI CENTRAL

40.000 €

20.000 €
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PAÍS

PROJECTE

MENORCA

PLA D'ACOLLIDA

IMPORT
57.701 €

El Pla d'Acollida es va posar en marxa en un moment on la solidaritat amb les
persones refugiades era molt present, degut sobretot, a la publicació de la
fotografia del petit Aylan, mort a les costes de Turquia, que va remoure les
consciències. Tanmateix, la realitat ha canviat molt i la situació d'acollida ha
quedat totalment relegada.
En aquests moments, les polítiques d'externalització de les fronteres d'Europa
amb l'acord de la UE-Turquia confina a milers de persones a romandre de
manera indefinida a les illes gregues mentre no es resolgui el seu expedient de
sol·licitud d'asil.
Contràriament al que estava previst, gairebé no han arribat persones refugiades
procedents d'aquestes zones d'orígen i trànsit.
Més recentment, el conveni entre Itàlia i Líbia ha fet disminuir les arribades a
Grècia i Itàlia, tot i que continuen essent els principals punts d'arribada. Així, el
tancament de les fronteres per part d'Europa motiva que les persones cerquin
rutes migratòries alternatives d'entrada, fins al punt que les arribades a Espanya
s'han triplicat a través de la ruta de la mediterrània occidental.
A Menorca, s'ha registrat un elevat increment d'arribades de persones
procedents de Colòmbia, Veneçuela i altres països d'Amèrica del Sud que
arriben directament a través dels aeroports.
El context a partir del qual es va elaborar el Pla d'Acollida ha canviat
substancialment, la qual cosa ens va forçar a canviar l'enfocament en diferents
ocasions.
Finalment, està previst que el mes d'abril de 2019 es pugui posar en marxa el
programa d'ajudes del Pla per a Persones Refugiades.
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2.- Sostenibilitat i canvi climàtic

PAÍS

PROJECTE

ÍNDIA

PROJECTE D'ACCÉS D'HABITATGE DIGNE
AMB SANEJAMENT PER A DONES I
FAMÍLIES EN SITUACIÓ DE VULNERABILITAT

RUANDA

PROJECTE DE SUPORT A LA CONSTRUCCIÓ
D'HABITATGES PER FAMÍLIES AFECTADES PER
LES INUNDACIONS A RUBAVU

NICARAGUA

1.- PROGRAMA D'ENFORTIMENT DE
GESTIÓ DE RECURSOS AMBIENTALS I
RESIDUS SÒLIDS. DESENVOLUPAMENT
SOCIAL I ECONÒMIC SOSTENIBLE

IMPORT
40.000 €

5.370 €

70.000 €
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IMPORT

PAÍS

PROJECTE

GUATEMALA

1.- PROJECTE PER ENFORTIR CAPACITATS
POLÍTIQUES, ORGANITZATIVES I
TÈCNIQUES DE COMUNITATS PER LA
DEFENSA DEL TERRITORI

39.935 €

2.- PROJECTE D'APODERAMENT I
LIDERATGE DE LES DONES I JOVES AMB
ENFOCAMENT AL DRET A L'AIGUA

40.000 €

MARROC

1.- PROGRAMA PER MILLORAR LES
CONDICIONS DE SANEJAMENT DE LA
COMUNA DE TASSIFT

70.000 €

EL SALVADOR

1.- PROJECTE PER GARANTIR
L'ALIMENTACIÓ A LES FAMÍLIES
AFECTADES PER L'HURACÀ MICHAEL

15.000 €

2.- PROJECTE DE MILLORA DE LA
CAPACITAT DE RESPOSTA DE DONES
DAVANT ELS RISCOS DE SEQUERA

40.000 €
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ELS PROJECTES DEL FONS
COOPERACIÓ DIRECTA
COOPERACIÓ AMB ONGD SEU MENORCA
EMERGÈNCIA
PROGRAMES
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3.- Educació per a la Ciutadania
LOCALITAT

PROJECTE

MENORCA

VÍDEO CAMÍ DE L'ESCOLA II

IMPORT
4.000 €

El projecte “El Camí de l’escola II” ha consistit en la filmació, producció i difusió
d’un documental de 55 minuts a Nicaragua. S’ha centrat en la comparativa de
les realitats personals de les protagonistes del “Camí de l’escola” gravat ara fa
10 anys.
L’objectiu de realitzar i difondre aquesta filmació és la de sensibilitzar les
diferents realitats Nord-Sud que conviuen al nostre planeta.

MENORCA

GO DEEP

10.105 €

El projecte GO DEEP s’ha desenvolupat en el marc de la línia de Xarxes i
Aliances amb l’objectiu d’afavorir la creació de xarxes i aliances entre
persones i col·lectius a partir de conèixer eines per enfortir el nivell personal,
social i comunitari les relacions entre les persones.
Es va realitzar a Es Castell i tingué com a protagonista l’AL 21, altres entitats
de l’illa i persones a títol individual.
El resultat de posar en pràctica aquesta metodologia va ser un joc
comunitari per tal de treballar aspectes individuals, grupals i comunitaris i la
relació entre ells per afavorir l’apoderament col·lectiu i la transformació
social.
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PAÍS

PROJECTE

MENORCA

MENORCA ES MOU

IMPORT
21.954 €

El projecte ha donat continuïtat a les accions realitzades durant el 2016 i 2017
sobre els drets de les persones migrants i refugiades plantejant un programa
d’activitats sobre les comunitats d’origen, el trànsit migratori i les fronteres, el
procés d’acollida i la convivència intercultural. També inclou una línia per
donar suport i enfortir al moviment social nascut a Menorca en relació a les
migracions i el refugi. (Mirar annex activitats 2018)

MENORCA

XARXA DE CENTRES
COOPERANTS (AMPLIACIÓ)

2.718 €

la Xarxa de Centres Educatius Cooperants és una iniciativa del Fons que neix
l'any 2008 amb l'objectiu d'agrupar les escoles de Menorca a partir del seu
compromís amb la labor educativa que volen contribuir a la construcció d'un
món més just, solidari i sostenible.
La Xarxa està formada per 10 centres d'educació infantil i primària de Menorca
que han iniciat una relació i intercanvi amb centres educatius del mateix grau a
Nicaragua. Durant el 2018 han treballat la temàtica "Migracions i Refugi".
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ELS NOSTRES COMPTES

Durant l'any 2018 hem gestionat 888.484 euros i tancam l'any
amb un resultat comptable positiu de 26.605 euros, fruit de
l'esforç de contenció de les millores en els ingressos previstos,
que s'aplicaran en 2019
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Gairebé el 99% dels nostres ingressos procedeix de les administracions
públiques sòcies. De tota manera, cal mencionar enguany, l'augment de les
donacions privades per a projectes destinats a l'atenció de persones
refugiades.

D'ON

PROCEDEIXEN
RECURSOS

ELS

NOTA EXPLICATIVA
Per raons lligades a la canviant i complexa situació que viuen les persones refugiades, l'any
2018 es van regularitzar un total de 108.754,11€ procedents de reintegraments de projectes o
activitats. Tanmateix, aquests recursos s'han substituït per nous projectes lligats a moviment
de persones i han estat aplicats en el decurs de l'exercici.
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INGRESSOS PÚBLICS 2018

APORTACIONS AJUNTAMENTS
Si bé les administracions sòcies han ingressat de manera fidel les aportacions
compromeses, que també sumen l'aportació extraordinària per al Programa
d'Acollida, només la meitat de la dotació per aquest projecte queda reflectit
en la liquidació de 2018. La resta roman en espera dins el compte de
patrimoni net i passarà al compte de resultats en la liquidació de 2019.
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SITUACIÓ DELS AJUNTAMENTS
RESPECTE EL 0,7%

0,62%

Consell Insular de
Menorca

0,14%

Ajuntament des
Castell

0,22%

Ajuntament de
Maó

0,55%

Ajuntament des
Migjorn Gran

0,11%

Ajuntament de
Ciutadella

0,77%

Ajuntament de
Ferreries

0,58%

Ajuntament de
Sant Lluís

0,61%

Ajuntament des
Mercadal

0,16%

Ajuntament
d'Alaior

Tal i com podem observar, cap administració aporta el 0,7% dels seus
ingressos propis a ajudes al desenvolupament i la cooperació. Els que més
s'apropen serien l'Ajuntament de Ferreries, el Consell Insular i l'Ajuntament
de Sant Lluís.

LA MITJANA D'APORTACIÓ A LA
COOPERACIÓ DE TOTS ELS
AJUNTAMENTS I EL CONSELL
INSULAR

0,41%
18

LES

COM

NOSTRES

HEM

DESPESES

DISTRIBUÏT

ELS

RECURSOS
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PER

A

QUÈ HAN SERVIT
RECURSOS

MOVIMENT DE PERSONES
En orígen
Primera acollida i trànsit
Acollida

ELS

IMPORT
40.000 €
218.000 €
67.000 €
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SOSTENIBILITAT I CANVI CLIMÀTIC

IMPORT

Aigua
Sanejament
Formació i capacitació
Gestió de riscos naturals (emergència)

141.000 €
40.000 €
120.000 €
20.000 €

AUDITORIA
Com a garantia de transparència i bones pràctiques, anualment ens
sotmetem a una auditoria externa que analitza els nostres comptes. MK
Auditors és l'empresa que realitza aquesta auditoria i elabora l'informe
sobre la nostra situació comptable.
D'altra banda, el Fons Menorquí de Cooperació és una associació
reconeguda d'utilitat pública. Els nostres comptes anuals, la memòria
d'activitats i l'informe d'auditoria són presentats i aprovats per la Junta de
Govern i es dipositen cada any en el Ministeri d'Interior,
Aquesta mateixa documentació és presentada davant les adminstracions
sòcies del Fons.
Les despeses de personal van pujar a 129.734,76 €. Un 73% d'aquest import
està lligat a l'execució dels programes, projectes i activitats.
Les persones de la Junta directiva exerceixen el seu rol de manera
voluntària, sense percebre cap tipus de retribució per a les seves funcions.
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PLA D'ACCIÓ 2018
BON GOVERN

LÍNIA PONENT
XARXA I ALIANCES
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LÍNIA TRAMUNTANA
MOVIMENT DE
PERSONES

LÍNIA TRAMUNTANA
SOSTENIBILITAT I
CANVI CLIMÀTIC
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LÍNIA PONENT
TRANSPARÈNCIA
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2018

.
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