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L’IMPACTE DE LA FEINA DEL FONS  

MENORQUÍ DE COOPERACIÓ 

 

El Fons Menorquí de Cooperació executa des de fa temps una estratègia de 

feina que ara es demostra totalment efectiva i oportuna per contribuir a mitigar els 

efectes de la Covid19 a través dels projectes que financem de les ONG i també 

d’aquells que estam duent a terme a través de la cooperació municipalista i directa.  

Tot i així, i tenint en compte l’excepcionalitat de la situació, el Fons Menorquí 

modificarà el seu pla d’acció 2020 per tal d’incrementar l’impacte en la mitigació de 

les conseqüències de la pandèmia en aquells territoris més fràgils.  

 

PROPOSTES PER REFORÇAR L’ACCIÓ DE MITIGACIÓ DELS EFECTES DE LA 

COVID19 ALS TERRITORIS MÉS VULNERABLES 

 

1. Flexibilitat per reorientar aquelles activitats de projectes de 2019 (o anteriors) 

que no es puguin dur a terme. Es tracta de permetre modificar aquelles 

activitats que no es poden executar a causa de les mesures de confinament o 

aïllament social i que es puguin redirigir a pal·liar els efectes de la pandèmia. 

 

2. Incorporar als projectes i programes accions que, de manera directa i/o 

indirecta, serveixin per mitigar els impactes sanitaris i/o socioeconòmics de la 

pandèmia o per prevenir-ne de noves i adaptar-se a les noves realitats. S’ha 

demanat a totes les entitats que han participat en la convocatòria que adaptin 

les seves propostes a la nova realitat mundial i reforcin aquelles accions que 

serveixin per enfortir la resiliència de la població, atenció sanitària, sobirania 

alimentària, aigua i sanejament, prevenció...Tot plegat, sempre en el marc de la 

defensa dels drets humans i la dignitat de les persones.  

 

3. Reclassificar partides pressupostàries d’anys anteriors o modificar la proposta 

de 2020 per habilitar la dotació d’una convocatòria extraordinària d’emergència 

dotada amb 100.000 euros. La dotació dels projectes serà d’un màxim de 

25.000 euros cadascun.   

  


