MEMÒRIA
2020
Fons Menorquí de
Cooperació

Al Fons Menorquí
de Cooperació
duim més de 25
anys treballant des
de l’àmbit local per
a la transformació
mundial.
Som el referent de solidaritat de
la societat menorquina, ja que
canalitzam les aportacions de les
administracions per desenvolupar
projectes de cooperació que donin
resposta als nous reptes globals.
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Els projectes de 2020
Prevenció de la
radicalització violenta dels
joves a Tetuán (Marroc), fase III
Mans Unides

Moviment de
persones

Defensa dels DDHH de la població
migrant a Lesvos (Grècia)
Legal Centre Lesvos
Import: 30.000 €

Import: 70.000 €
Atenció Sanitària Chíos (Grècia), 3er any.
Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
Import: 45.000 €

La mobilitat de les persones és un repte global que ens afecta també a nivell
local. Mai s’havien vist moviments poblacionals tan importants com els actuals.
I amb la pandèmia per la COVID-19 s’han extremat encara més la pobresa i les
desigualtats, la qual cosa empenyerà més persones a marxar dels seus països per
poder sobreviure. Des del Fons hem treballat per millorar les condicions de vida
de les comunitats i d’origen i garantir els drets de la població migrant, desplaçada
i refugiada. Hem fet feina a les zones frontereres, però també a Menorca per
millorar la convivència i la cohesió social.

Exercint el dret de
migrar i no migrar, Ixcán
(Guatemala)
STEI-i
Import: 62.300 €

Serveis de salut primària
per població refugiada (Líban)

A part dels projectes,
hem fet aquestes activitats:
Intercanvi de coneixements amb entitats sòcies (ATIL), execució de la segona
part del pot d’habitatge per a persones demandants de protecció internacional,
acte dels Talaiots pels drets humans, Comissió Tècnica d’Immigració, Jornades
Experiències de Frontera, vídeo Realitats Humanes, projecció Machines, estudi
Migracions a Menorca, taula rodona “Habitatge, migració i comunitat”, vídeo
Ciutadella Ciutat Educadora.

Càrites
Import: 70.000 €

Intervenció intercultural
Dalt Sa Quintana
(Ciutadella, Menorca)
Projecte propi
Import: 10.000 €

Allotjament
d’emergència
(Menorca)
Propi-Conselleria de
Benestar de Menorca
Import: 10.000 €

Menorca es Mou
(Menorca)
Projecte propi
Import: 1.996 €

Formació d’agents
anti rumors a Maó
(Menorca)
Mans Unides
Import: 2.310 €
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Els projectes de 2020
Enfortir l’acció política i social de
les comunitats i pobles indígenes
del departament de Alta Verapaz
(Guatemala)

Sostenibilitat del
planeta i canvi climàtic

Entrepobles

Sortides per la sostenibilitat
(Menorca)
GOB
Import: 5.000 €

Import: 70.000 €

Afrontar el canvi climàtic és imprescindible per construir el món que necessitam,
ja que afecta directament a la vida de les persones i els pobles. Cada vegada
resulta més evident que la crisi climàtica generarà encara més pobresa,
desigualtat i migracions. Els nostres objectius són garantir uns mitjans de
vida sostenible mitjançant la conservació dels recursos naturals, afavorir
l’accés a l’aigua i al sanejament, i informar sobre l’aplicació dels Objectius de
Desenvolupament Sostenible (ODS) relatius a la sostenibilitat (en l’àmbit de
planeta, però també de les persones i la prosperitat).

Governança i
gestió comunitària
de l’aigua per a 223
famílies del cantón
Panchimalquito
(El Salvador)
ACUA
Import: 70.000 €

A part dels projectes,
hem fet aquestes activitats:
Participació a les trobades Menorca pel Clima i a les Agendes Local 21.

Millorar l’accés i disponibilitat
d’aigua potable al municipi de
Yalagüina (Nicaragua)
UCOM
Import: 70.000 €
Dones i famílies en
acció per la vida (Nicaragua)
TECUILCAN
Import: 40.000 €
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Els projectes de 2020
Microxarxes a punt:
de Pentalpha a Tangram
(Menorca)
Associació Tangram

Gènere

Import: 5.000 €

Les dones i les nenes són el 70% de les persones pobres. Lluitant contra les
formes de discriminació que pateixen, assegurant la seva participació plena
i efectiva i, en definitiva, reivindicant el seu paper en les seves societats,
aconseguirem eradicar la pobresa al món. Des del Fons consideram la igualtat de
gènere com una qüestió de drets humans.

A part dels projectes,
hem fet aquestes activitats:
Converses feministes il·lustrades, xerrada “Una mirada global
a les violències de gènere”, podcast “Diàlegs Post Covid”.

Acompanyament tècnic per a la
implementació de la perspectiva de
gènere als projectes de cooperació directa
(Nicaragua, El Salvador, Marroc)
UNIMOS
Import: 3.000 €
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Xarxes i Aliances

Els projectes de 2020
Programa ACTUA-ODS:
Agenda 2030 (Menorca)
Projecte propi
Import: 1.212 €

El moment actual ens demana, com a entitats, que passem de la gestió de
recursos també a la gestió de relacions. Per al Fons, és especialment important
atès que ja som una suma d’entitats.
Creiem bàsic treballar en xarxa, ja que aquesta unió permet potenciar les
fortaleses de cada banda i avançar conjuntament cap un objectiu comú. Per
aquesta raó, impulsam les aliances amb les administracions públiques a través
d’iniciatives conjuntes i accions complementàries, i intensificam les relacions de
cooperació amb altres actors clau de l’àmbit social, educatiu, etc.

A part dels projectes, hem fet aquestes activitats:
Coordinació sector de cooperació Illes Balears, Confederació de Fons, debat
sobre cooperació directa, coordinació Direcció General de Cooperació i Fons
de les Illes Balears, Agenda Urbana i avaluació de 10 anys de Cooperació
Municipalista a Nicaragua.

Sobre l’Agenda 2030 i els ODS:
L’Agenda 2030 i els ODS són l’oportunitat que tenen els governs locals per aplicar
polítiques públiques integrals que revertiran en el benestar dels seus municipis,
però que ineludiblement també incidiran en la transformació global perquè
tota la humanitat afronta els mateixos reptes col·lectius. El Fons treballa per
conscienciar a administracions públiques, entitats i empreses de Menorca de la
importància cabdal d’assumir, a nivell intern, una estratègia d’implantació de
l’agenda 2030 que les permeti emprendre les accions necessàries cap a un model
de desenvolupament econòmic sostenible i competitiu. Per això, aquest any hem
fet un primer taller formatiu sobre l’Agenda 2030, en la que hi han participat 50
representants d’administracions.

Llibres per entendre i canviar el món
(Menorca)
Projecte propi
Import: 3.113 €

Xarxa de Centres Educatius
Cooperants (Menorca i Nicaragua)
Projecte propi
Import: 12.694 €
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Els projectes de 2020
Reduir la vulnerabilitat de 85
famílies exposades a la inseguretat
alimentària amb la participació activa
de l’associació de dones (El Salvador)

Postemergència i
mitigació de la covid-19

ACUA

Assegurar la prestació de serveis
d’atenció sanitària d’emergència a les
províncies septentrional i central de
la Franja de Gaza (Nord Gaza, Gaza i
Deir el Balah).
Creu Roja

Import: 25.000 €

Import: 15.000 €

La irrupció de la COVID-19 ha canviat la realitat sanitària, econòmica i social a
nivell mundial. Ens enfrontem a un patogen que no entén de fronteres i que
aquest és i serà un problema de tota la humanitat mentre el virus segueixi
present en qualsevol punt del planeta.
És un problema mundial que superarem o perdrem junts. En cas contrari, el
patiment durarà més i serà major. Contribuir a donar resposta a les necessitats
dels territoris més fràgils no és només una qüestió d’ètica o de principis, sinó que
és també un exercici d’intel·ligència. I, si més no, també d’egoisme individual i
col·lectiu.
El Fons ha treballat perquè les poblacions del sud global comptin amb recursos
suficients per fer-hi front i així disminuir la intensitat dels seus efectes, així com
fomentar aquelles iniciatives i projectes locals que permetin des de Menorca
detectar noves tendències i generar coneixement per a la construcció d’un món
post COVID-19 just i equitatiu.
Millora de la resiliència
davant la crisi sanitària a
dos municipis de Madriz
(Nicaragua)
UCOM
Import: 24.084 €

Mitigar els efectes de
la COVID-19 damunt la
seguretat i l’enfortiment
de capacitats d’higiene
bàsica a 10 comunitats de
San Lucas (Nicaragua)
Treball Solidari
Import: 11.995 €

Conreant capacitats
del jovent. Formació en
agroecologia per a la joventut
de Tambacounda (Senegal)
VOLS
Import: 24.634 €
Pal·liar l’impacte de la COVID-19
mitjançant el recolzament a l’acció
sanitària i social a la comuna
territorial de Tassift (Marroc)
ADEO
Import: 40.000 €

Convocatòria per a
microprojectes per un món
millor en temps de post COVID-19,
a l’àmbit de Menorca:
Filosofia per joves en temps
de pandèmia
Jara D. Sánchez
Import: 1.104 €
Diàlegs post covid
Es Far Cultural
Import: 1.800 €
Pentalpha
Raquel de Manuel
Import: 3.000 €
Estiu 0
GOB
Import: 2.320 €

QUI FORMAM
PART DEL FONS?

A nivell formal...
Els socis integrants del Fons Menorquí de Cooperació són:
Els Ajuntaments de Ciutadella, Ferreries, Es Mercadal, Es Migjorn Gran,
Alaior, Maó, Sant Lluís i Es Castell
El Consell Insular de Menorca
El Govern de les Illes Balears
ONGDS: Apotecaris Solidaris, Associació d’Amics i Amigues del Poble Sahrauí,
Càritas Diocesana de Menorca, Creu Roja Menorca, Entrepobles,
Fundació Vicente Ferrer, Mans Unides i STEI Intersindical

... Però en realitat
El Fons és de tota la societat menorquina, perquè aquí canalitzam totes les
aportacions dels pressupostos institucionals que les administracions públiques
fan a la cooperació al desenvolupament. I també perquè compartim la feina amb
tota la ciutadania a través d’ONGDS, centres educatius, diversos col·lectius socials
organitzats, associacions de veïns i veïnes, grups parroquials, agendes locals 21,
biblioteques, la banca ètica, la Universitat de les Illes Balears, l’Obsam, etc.

ELS NOSTRES COMPTES
Liquidació
econòmica del 2020

A part de les administracions,
hi ha altres ingressos procedents de:

Ingressos

Despeses

1.074.304 euros

1.071.352 euros

Quotes col·laboradors

Donacions

2.606 €

7.998 €

Aportacions de les administracions
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Moviment
persones

Sostenibilitat

Emergència
COVID-19

Xarxes i
Aliances

413.141

296.722

100.714

53.800

Personal
per activitats

Despeses
Funcionament

Formació i
Comunicació

Altres

144.302

55.938

3.762

2.969

n

Aju

Situació de les administracions respecte al 0,70%
Aj. des Castell

0,17

Aj. Es Migjorn

0,40

Aj. de Ferreries

0,67

Aj. des Mercadal

0,65

Aj. de Ciutadella

0,19

Aj. d’Alaior

0,18

Aj. de Maó

0,29

Aj. de Sant Lluis

0,62

Consell Insular de Menorca

0,72
0
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*Percentatges calculats en funció dels ingressos propis dels ajuntaments i dels ingressos corrents del Consell Insular

Tel. 971 37 35 09
Mail. fons@fonsmenorqui.org
C/ de la Pau, 21 - Baixos 07750 - Ferreries - Menorca
08:00 - 16:00 Dilluns a divendres
Segueix-nos!

