
EL FONS MENORQUÍ DE COOPERACIÓ DESTINA UN MILIÓ D’EUROS A 

ALLEUJAR LA POBRESA I DESIGUALTATS ALS PAÏSOS EMPOBRITS 

L’entitat centra els seus esforços a proporcionar accés a l’aigua potable, reduir 

els efectes de la covid-19 i facilitar condicions dignes a les persones refugiades 

 

El Fons Menorquí de Cooperació destinarà enguany un total d’1.167.131 euros 

a accions encaminades a alleujar la pobresa i les desigualtats dels països del Sud 

Global. Aquest import representa que cada habitant de Menorca aporta 1 euro al 

mes per a accions solidàries.  

La Junta de Govern de l’entitat ha aprovat aquest pressupost amb el 

convenciment que la inestabilitat econòmica mundial, agreujada per la covid-19, 

la recentment declarada guerra a Ucraïna per part de Rússia i l’empitjorament de 

la crisi climàtica, així com l’increment dels moviments migratoris, requereixen la 

cooperació internacional -també des de l’àmbit local- per contribuir a la 

recuperació global del món post pandèmia.  

El gruix del pressupost del Fons Menorquí se centra, com està fent des de fa 

anys, en dos dels grans reptes actuals de la humanitat, que són el del moviment 

de persones (les migracions) i també la sostenibilitat i el canvi climàtic amb 

l’objectiu que les poblacions més vulnerables dels països del Sud global, que són 

les més afectades i indefenses, puguin tenir una vida digna.  

L’entitat menorquina destinarà 384.000 euros a projectes que serviran per 

proporcionar refugi i ajuda de primera necessitat en les fronteres a les persones 

que fugen de conflictes per la manca d'oportunitats i persecucions. Al mateix 

temps, es duran a terme accions per a aconseguir canvis profunds, donant 

suport a equips jurídics i socials que denuncien els abusos i defensen els drets 

humans. En l'àmbit local, es combatrà el discurs del racisme i la xenofòbia amb 

accions formatives i projectes que milloren la convivència entre les persones de 

diferent origen.  

 

També es destinaran 322.153 euros a projectes destinats a que les persones 

amb menys recursos tinguin accés als recursos naturals bàsics per a la vida: 

aigua i terra, alhora que s’impulsaran accions perquè puguin afrontar les 

devastadores conseqüències del canvi climàtic. Mentre, a Menorca, es donarà 

suport a entitats menorquines que defensen la necessitat d’un planeta més 

sostenible i treballen pel compliment dels drets humans, sempre partint que el 

fet global ens afecta en l’àmbit local. 

El Fons té clar que la covid-19 és una emergència que afecta de manera desigual 

els països més empobrits. És per aquesta raó que destinarà 120.000 € a 



projectes destinats a alleujar els efectes sanitaris de la pandèmia, però també les 

conseqüències que ha tingut en l’abastiment d’aliments en les poblacions més 

vulnerables dels països del Sud global.  

D’acord amb el que mana la comunitat internacional, la cooperació no resulta 

efectiva si no s’acompanya d’un diàleg i una reflexió crítica i constructiva amb el 

conjunt de la societat i els conjunt d’actors socials que serveixin per a millorar la 

societat global, fent-la més justa, solidària i equitativa. Així, el Fons destinarà 

97.000 € a projectes que tenen per objectiu donar resposta a aquesta encomana 

i també fomentar les xarxes i aliances per sumar esforços en l’objectiu de 

construir un món més just. Totes les iniciatives del Fons Menorquí estan 

alineades amb els objectius de Desenvolupament sostenible de l’Agenda 2030 

de Nacions Unides.  

La Junta de Govern del Fons Menorquí, formada pels ajuntaments de l’illa, el 

Consell de Menorca i el Govern balear, a més de vuit ONG menorquines, són 

conscients que mantenir l’impuls a la solidaritat i la justícia  social en uns temps 

d’incertesa i patiment que també es viuen en l’àmbit insular pot semblar 

complicat, però que, tanmateix, resulta imprescindible per poder donar resposta 

als reptes globals que ens afecten també a Menorca.  

La pràctica totalitat del pressupost del Fons procedeix de les aportacions de les 

administracions públiques sòcies. El 90,83% dels recursos pressupostaris estan 

destinats a projectes i activitats, mentre que 9,17% restant s’empren per al 

funcionament la mateixa entitat. 

Amb el pressupost d’enguany, el Fons Menorquí recupera el nivell d’ingressos i 

activitats que tenia l’any 2010 i que amb la crisi econòmica posterior va baixar 

de manera exponencial.  


