Al Fons Menorquí de
Cooperació treballam des
de l’àmbit local per a la
transformació mundial
Donar resposta als reptes
globals esdevé cada vegada
més complex, però la nostra
experiència ens avala. Des de
1993 canalitzam les aportacions
de les administracions per
desenvolupar projectes de
cooperació, sent el referent de
la solidaritat de la societat
menorquina.
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MOVIMENTS
DE PERSONES
La mobilitat de les persones és i serà un dels principals
reptes globals d’aquesta dècada. Un repte que també
afecta en l’àmbit local i pel qual fem feina des del Fons
Menorquí de Cooperació amb l’objectiu de millorar les
condicions de vida de les comunitats i d’origen, així com
per garantir els drets de la població migrant, desplaçada i
refugiada.
Prop de 80 milions de persones han sortit del seu país o
s’han convertit en desplaçades forçoses en els darrers
anys, segons dades facilitades per l’ACNUR. Unes dades
que han crescut significativament. Cercar solucions i
donar resposta a aquests reptes globals és més urgent
que mai tant a zones frontereres com també a Menorca
per millorar la convivència i la cohesió social.

PROJECTES
Menorca es Mou
Propi
2.110 €
Migracions a la Mediterrània:
Menorca i el port de Maó
Assuès Lopez Orleans
3.000 €

Ajuda Humanitària a persones desplaçades a l’illa
de Quios i a l’àmbit del Mediterrani (Quios-Grècia)
Salvamento Marítimo Humanitario (SMH)
40.000 €

Reducció de la vulnerabilitat de nenes i adolescents
refugiades al Líban: La Casa Violeta (Líban)
Càritas
70.000 €

Allotjament d’emergència de
persones refugiades (Menorca)
Propi
10.000 €

Millora de la salut de la Població Sahrauí,
especialment dels infants mitjançant el
reforçament del Programa Integral de Salut
Infantil Sahrauí (PISIS) (Sàhara Occidental)

25.000 €

Reforçar l’observatori de DDHH a
la ruta algerina (Algèria-Espanya)
Caminando Fronteras
30.265 €

Prevenció de la radicalització violenta dels joves a
Tetuán. Fase IV: Formació Professional (Marroc)
Mans Unides
70.000 €

Atenció sociojurídica a persones en desplaçaments
forçats a la frontera Sud: Illes Canàries (España)
ATLAS
32.400 €

Seguiment i defensa dels DDHH de la població migrant a
Lesvos mitjançant el recolzament legal i jurídic (Grècia)
Legal Centre Lesvos
40.000 €

A part dels projectes,
hem fet aquestes activitats:
Talaiots pels Drets Humans
Comissió Tècnica d’Immigració
Adhesió i suport al manifest a favor
d’Helena Maleno
Coorganització de les I Jornades
interculturals amb ulls de dona per
donar visibilitat a les dones refugiades
de Palestina

Taller Formatiu “Situació frontera sud i
joves que migren sols“ amb Laia Costa
(jurista)

Participació al cicle de cinema
intercultural de l’Ajuntament de Maó

Taller formatiu a l’IES Biel Martí de
Ferreries sobre migració i refugi

Xerrades i ponències

Webinars ”Fronteres, territoris de no
Drets”

Festival “Altres Cinemes”

SOSTENIBILITAT
DEL PLANETA I
CANVI CLIMÀTIC
Afrontar el canvi climàtic esdevé cada vegada més
imprescindible per garantir el futur del planeta i també el
present del món que necessitam, ja que està demostrat
que afecta directament a la vida de les persones i dels
pobles.
La crisi climàtica generarà encara més pobresa,
desigualtat i migracions. Cada dia hi ha més refugiats
climàtics, persones que abandonen la seva regió a causa
de les altes temperatures i les seves conseqüències
(desertificació, onades de calor, sequeres, reducció de les
disponibilitats d’aigua, incendis i inundacions o pèrdua de
diversitat, entre d’altres).
Des del Fons treballem per garantir uns mitjans de vida
sostenibles 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.

PROJECTES
Enfortiment del MOVIAC per a la gestió sostenible
dels béns naturals davant els impactes del canvi
climàtic i de la Covid-19 (El Salvador)
Entrepobles
68.857 €
Contribuint a l’exercici d’una ciutadania activa
per al compliment de DDHH de dones a El
Salvador (El Salvador)
ACUA
50.000 €

Millorada la disponibilitat d’aigua i gestió
sostenible amb enfocament de gènere al
municipi de Yalagüina (Nicaragua)
UCOM
50.000 €

Lideratge de dones i joves amb enfocament al dret a
l’aigua i sanejament. 2n any Chajúl, Quiché (Guatemala)
Stei-Intersindical
66.000 €

Excursions per conèixer un model agrari
sostenible a Menorca en el marc global
GOB (Menorca)
5.000 €

Accés a recursos hídrics per a ús agrari de famílies agricultores
de les comunitats més desfavorides del districte d’Anantapur,
l’Índia, mitjançant la construcció de sis embassaments des d’un
enfocament resilient i sostenible (Índia)
Fundació Vicente Ferrer
55.000 €

A part dels projectes,
hem fet aquestes activitats:
Participació de la Universitat Oberta
per a Majors (UOM) impartint 6
sessions sobre l’Agenda 2030;
Diagnòstics per a la implantació de
l’Agenda Urbana de Menorca;
Participació Agendes Locals 21 a
Ferreries.

GÈNERE
Des del Fons consideram la igualtat de gènere com una
qüestió de drets humans i treballam contra la
discriminació de les dones i perquè puguin exercir els
seus drets: a l'educació, accés a la terra, seguretat, treball
i participació política... i puguin viure lliures de violència.
Si bé s’han produït avenços a nivell mundial en relació amb
la igualtat entre els gèneres, les dones i les nenes encara
pateixen discriminació i violència arreu del món, sent el
70% de les persones pobres al món. Ajudant-les a
reivindicar el seu paper en la comunitat podrem erradicar
definitivament la pobresa al món i aconseguir que aquest
sigui pacífic, pròsper i sostenible.

PROJECTES
Execució de l'acompanyament en la incorporació
de la perspectiva de gènere a quatre entitats de
cooperació directa i municipalista del Marroc,
Nicaragua i El Salvador

Jornades “Per una cooperació
Feminista” (Menorca)

Acompanyament a les agents de coeducació dels
centres de secundària de Menorca per facilitar la
incorporació de la perspectiva coeducativa en els
ensenyaments d’ESO, Batxillerat i Formació
Professional (Menorca)

XARXES I
ALIANCES
Els reptes d’aquesta època són immensos i es fa urgent
passar dels compromisos a l’acció. Per aconseguir-ho,
cada vegada són més necessàries les aliances sòlides i
un treball en xarxa per realitzar canvis en l’àmbit local i
global.
En un món que comparteix problemàtiques, les respostes
han de ser coordinades. Per això, des del Fons
consideram bàsic treballar en xarxa, ja que aquesta unió
permet potenciar les fortaleses de cada banda i lluitar
conjuntament per un objectiu comú. Impulsam les aliances
amb les administracions públiques i amb altres actors clau
de l’àmbit social i educatiu a través d’iniciatives conjuntes i
accions complementàries.

PROJECTES
Programa ACTUA. Una agenda per
canviar el món (Menorca)
Propi
8.000 €

Llibres per entendre i canviar el
món (Menorca)
Propi
3.113,20 €

Xarxa de Centres Educatius
Cooperants (Menorca)
Propi
12.694 €

POSTEMERGÈNCIA
I MITIGACIÓ DE
LA COVID-19
La pandèmia Covid-19, el confinament i les restriccions
imposades per fer front a la situació han causat grans
impactes, modificant significativament la realitat mundial.
Les poblacions del sud global són les més vulnerables per
aquesta situació sobrevinguda.
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. Per
aquest motiu, des del Fons Menorquí de Cooperació s’ha
destinat una partida de 120.000 euros per a projectes de
postemergència.

PROJECTES
Millorar el sistema educatiu per a menors amb
discapacitat dependent del Ministeri d’Afers
Socials, mitjançant els seus Centres d’Educació
Especial i Discapacitat Sensorial, als campaments
de refugiats sahrauís a Tinduf (Argèlia)
Creu Roja
20.000 €
Reducció de la inseguretat alimentària i sanitària de
4 comunitats del municipi de La Libertad amb la
participació activa de les dones (El Salvador)
ACUA
20.000 €

Recuperándonos en la senda para vivir
en tiempos de pandèmia (Nicaragua)
Tecuilcan
20.005 €
Atenció post huracà ETA-IOTA i
mitigació dels efectes Covid-19 en la
seguretat alimentària i salut familiar en
12 comunitats vulnerables del municipi
de San Lucas, Madriz (Nicaragua)
Treball Solidari
20.000 €
Reduir la inseguretat alimentària a llars
vulnerables del corredor sec a dos
municipis del departament de Madriz
(Nicaragua)
UCOM
25.000 €

Millora de la seguretat alimentària de la població de
Betlem i Ramallah en situació o risc d’exclusió social
afectats per la crisi de la Covid-19, mitjançant l’accés a
aliments i productes higiènics de primera necessitat i la
reactivació del mercat local (Palestina)
Càritas
20.000 €

Suport de postemergència a 3 comunitats: Bella
Vista, Santa Clara i Yecoyeu del municipi de
Chajul, Quiché, Guatemala afectades per
tempesta ETA i IOTA (Guatemala)
Stei Intersindical
20.000 €

Qui formam part
del Fons?
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
i 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 el Fons Menorquí és de tota la societat
menorquina perquè canalitzam totes les
aportacions dels pressupostos institucionals
que les administracions públiques fan a la
cooperació i al desenvolupament. I també
compartim la feina i la solidaritat de la
ciutadania de l’illa a través d’ONGDS, centres
educatius, col·lectius socials, associacions de
veïns i veïnes i entitats menorquines.

Els nostres comptes
LIQUIDACIÓ ECONÒMICA DEL 2021
Ingressos

Despeses

1.044.739,51 euros

1.098.459,05 euros

APORTACIONS DE LES ADMINISTRACIONS

SITUACIÓ DE LES ADMINISTRACIONS RESPECTE AL 0,70%
(mateixa llegenda que a la figura anterior)
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A PART DE LES ADMINISTRACIONS,
HI HA ALTRES INGRESSOS PROCEDENTS DE:
Quotes col·laboradors

2.438,49 euros

Donacions

6.875,40 euros

DISTRIBUCIÓ DE RECURSOS (€)
Moviment de persones

Sostenibilitat

325.118,17

302.487,42

Emergència COVID-19

Xarxes i aliances

145.005,00

60.969,67

Personal per activitats

Despeses funcionament

127.031,54

24.970,34

Formació i comunicació

Amortització immobilitzat

12.869,84

3.363,03

Personal de gestió

Consignacions a projectes

96.461,90

182,14

Altres 980,62
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