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LIQUIDACIÓ: INGRESSOS 2017

A.1.

INGRESSOS 2017
Ingressos activitat propia

Pressupostat
707.710,98

Executat
761.149,18

Diferència
-53.438,20

702.410,98
686.410,98

755.078,47
691.410,98

-52.667,49
-5.000,00

Consell de Menorca

313.910,98

313.910,98

0,00

Govern de les Illes Balears

160.000,00

160.000,00

0,00

Ajuntament de Ciutadella

17.000,00

17.000,00

0,00

Ajuntament de Maó

70.000,00

70.000,00

0,00

Ajuntament de Sant Lluís

40.000,00

40.000,00

0,00

8.000,00

8.000,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

Ajuntament des Castell

6.500,00

6.500,00

0,00

Ajuntament de Ferreries

21.000,00

26.000,00

-5.000,00

Ajuntament des Migjorn

8.000,00

8.000,00

0,00

1.000,00

3.762,49

-2.762,49

1.000,00

2.659,25

-1.659,25

0,00

1.103,24

-1.103,24

15.000,00

59.905,00

-44.905,00

Quotes col.laboradors

1.800,00

2.570,71

-770,71

Entitats i particulars

1.800,00

2.570,71

-770,71

Subvencions oficials de capital

3.500,00

3.500,00

0,00

Subvenció de cessió d'us local

3.500,00

3.500,00

0,00

0,00

316,42

-316,42

500,00

300,60

199,40

708.210,98

761.766,20

-53.555,22

16.805,97

0,00

16.805,97

725.016,95

761.766,20

-36.749,25

A.1.1 Aportacions, subvencions i donacions
A.1.1.1 Aportació dels socis 2017

Ajuntament d'Alaior
Ajuntament des Mercadal

A.1.1.2 Donacions
Donacions
Conveni Caixa Colonya

A.1.1.3 Reintegrament de projectes
A.1.2

A.1.3

A.2

Altres ingressos activitat

A.3

Ingressos financers

TOTAL TOTAL INGRESSOS
Aplicació resultats anys anteriors

TOTAL APLICACIÓ RECURSOS ECONÒMICS
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LIQUIDACIÓ DESPESES 2017
DESPESES 2017
B.1 Projectes i programes
B.1.1 Convocatòries i convenis
Cooperació per al desenvolupament
Emergències
Sensibilització i educació

B.1.2 Projecció exterior i aliances
Seguiments i avaluacions

Pressupostat
669.533,07
545.812,17

Executat
697.493,20
580.380,31

Diferència
-27.974,76
-34.568,14

435.812,17

455.340,41

-19.528,24

45.000,00

45.000,00

0,00

65.000,00

80.039,90

-15.039,90

19.000,00

16.578,92

2.421,08

11.000,00

1.278,18

9.721,82

Acompanyaments de projectes

1.000,00

300,74

699,26

Confederació de Fons

1.500,00

1.500,00

0,00

Obrint espais a la UE+ALDA

5.500,00

5.500,00

0,00

0,00

8.000,00

-8.000,00

Pla acollida persones refugiades

B.1.3 Altres activitats de sensibilització

6.300,00

2.502,26

3.797,74

Publicacions i difusió

2.000,00

381,21

1.618,79

Accions formatives

2.000,00

951,53

1.048,47
434,88

Centre documental

700,00

265,12

Mobilitat per sensibilització

1.600,00

904,40

695,60

B.1.4 Consignacions a projectes

600,00

225,44

374,56

Donació Fundació Guillem Cifré

B.1.5 Personal d'activitats
Retribucions i Seguretat Social

B.2 Altres despeses
B.2.1 Despeses administratives
Serveis professionals independents

225,44

374,56

97.806,27

14,63

97.820,90

97.806,27

14,63

51.483,88
24.100,00

50.986,88
23.178,38

921,62
921,62

11.500,00

9.971,78

1.528,22

Oficina i equipaments

2.000,00

2.333,29

-333,29

Manteniment d'ordinadors i web

1.800,00

1.706,02

93,98

Telefonia

1.800,00

1.717,06

82,94

Mobilitat gestió

2.900,00

3.223,24

-323,24

Primes, d'assegurances i tributs

300,00

256,65

43,35

Serveis bancaris i diferències canvi

200,00

329,43

-129,43

Despeses vàries

100,00

140,91

-40,91

3.500,00

3.500,00

0,00

27.383,88

27.808,50

-424,62

Retribucions i Seguretat Social

27.383,88

27.808,50

-424,62

Amortizacio Immobilitzat

2.500,00

1.490,99

1.009,01

2.500,00

1.490,99

1.009,01

TOTAL DESPESES 2017

723.516,95

749.971,07

-26.454,12

RESULTAT EXERCICI
Adquisició immobilitzat
TOTAL RECURSOS EMPRATS

-15.305,97
1.500,00
725.016,95

11.795,13
0,00
749.971,07

-27.101,10
1.500,00
-24.954,12

Arrendament seu social

B.2.2 Personal d'administració

B.3

600,00

97.820,90

Amortització de l'immobilitzat
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ELS COMPTES

L’exercici 2017 es tanca amb unes despeses superiors als ingressos realitzats que, tanmateix, han
estat aplicats gairebé en la seva totalitat.

ELS INGRESSOS
L’any 2017, el Fons havia aprovat un pressupost d’ingressos de 708.210,98 que finalment varen
ser de 761.766,20 euros. És a dir, s’ha registrat una entrada de recursos addicional de recursos de
53.438,20 euros.
Es consideren ingressos com a tal quan les entitats sòcies notifiquen la seva aportació anual al
Fons Menorquí i és en aquest moment quan són comptabilitzats. També tenen aquesta
consideració aquelles aportacions extraordinàries i donacions diverses, un cop han estat
notificades, així com les quotes de particulars i entitats privades. També s’hi suma la subvenció
(valoritzada) de cessió d’ús dels local per part de l’Ajuntament de Ferreries.
Així, la previsió dels ingressos ordinaris s’havia fet, principalment, en funció del compromís de les
aportacions ordinàries de les administracions públiques que en són sòcies i que sumaven
686.410,98 euros, i de les quotes d’entitats i particulars, xifrades en 1.800,00 euros. En aquest
apartat s’ha d’esmentar l’aportació addicional de 5.000 euros de l’Ajuntament de Ferreries i un
increment d’entrada per quotes de 770,71 euros superior al que s’havia previst.
En el capítol d’ingressos extraordinaris cal esmentar, un any més, la donació de 1.103,24 euros al
Fons per part de la Fundació Guillem Cifré de Caixa Colonya i unes donacions d’entitats i particulars
d’un total de 2.659,25 euros, que resulten superiors a les previstes i que s’han ingressat amb
caràcter finalista per a accions amb les persones refugiades.
Paral·lelament, una de les finalitats del Fons Menorquí és l’administració i gestió de forma eficaç
dels fons econòmics que els seus socis li aporten pel finançament de les accions de cooperació,
sensibilització i emergències, fent-ne el seguiment i control i rendint-ne comptes als òrgans
competents. El resultat d’aquesta acurada gestió dels recursos fa que es generin excedents positius
al llarg de l’exercici provinents de l’anul·lació de projectes i/o accions aprovades a ONGD diverses
per incompliment de les bases de la convocatòria i normes per al finançament dels projectes de
cooperació, sensibilització i emergència. Així mateix, es poden produir renúncies al finançament
d’alguns projectes o accions per part de les ONGD a causa de la impossibilitat de dur a terme l’acció
o projecte finançat. Com a conseqüència d’aquest principi, l’any 2017 es van regularitzar un total de
59.905,00 euros procedents de reintegraments de projectes o activitats.
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L’exercici 2017 es tanca amb un saldo positiu de 11.795,13 euros, atès que els ingressos han estat
superiors a les despeses.

LES DESPESES
Es consideren despeses totes aquelles generades per l’activitat pròpia de l’entitat.
Les despeses executades han estat de 749.971,07 euros front als 723.516,95 que s’havien
pressupostat. Aquesta diferència ha estat possible perquè s’han també s’han produït més ingressos
dels previstos.
Les despeses es poden desglossar en tres apartats:
1) PROJECTES I ACCIONS
Pel que fa a finançament de projectes i programes de cooperació cal distingir entre els programes
propis regulats a través de convenis de col·laboració a Ometepe, Tassif i Chios i també de la
convocatòria de projectes per a ONGD. També per convocatòria s’han finançat els projectes
d’emergència i ajuda humanitària.
A finançament de projectes i programes s’hi ha destinat 455.340,41 euros, que representen
19.528,24 més del que s’havia previst.
D’altres actuacions que s’han dut a terme i que estan directament relacionades amb les accions de
cooperació per al desenvolupament són les referents a projecció exterior i aliances (Confederació
de Fons, ALDA). En aquest apartat s’hi ha afegit el cost del Pla d’Acollida per a les persones
refugiades. El total suma 16.578,92 euros.
Un àmbit prou rellevant pel que fa al pressupost són les accions i programes relacionats amb la
sensibilització i l’educació pel desenvolupament. Aquí s’hi contenen les despeses relacionades amb
la convocatòria de projectes per a ONGD, els programes i les accions pròpies (xarxa de biblioteques
i xarxa de centres cooperants). També s’hi inclouen les col·laboracions amb altres entitats, el centre
documental i les accions formatives, a més de les despeses de mobilitat directament relacionades
amb activitats de sensibilització. El total de les activitats de sensibilització suma 82.542.16 euros.
Bona part de les accions de sensibilització són executades per l’equip tècnic del Fons (per aquesta
raó, part del personal s’inclou dintre de l’apartat d’activitats així com també les despeses de
mobilitat).
2) PERSONAL
En aquesta línia, els salaris del personal s’han mantingut congelats després d’haver-s’hi aplicat l’any
2012 una reducció del 10 per cent a la gerència i un 5 per cent a la resta de l’equip tècnic. Així
mateix, la gerència porta tres anys sense cobrar el nou trienni per antiguitat que li correspondria, i
dos anys la tècnica en sensibilització.
Un capítol destacat de despeses, que tanmateix s’inclou dintre de l’apartat d’activitats per les raons
abans esmentades referides a l’assumpció per part de l’equip tècnic de l’execució d’un elevat
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percentatge d’activitats de sensibilització i seguiment dels projectes, és el relacionat amb el
personal. El cost total suma 97.806,27 euros. Les despeses de personal d’activitats inclouen els
costos de la tècnica de projectes i la de sensibilització, així com la meitat del cost del personal de
gerència, atès que aquesta també assumeix activitats d’ambdues àrees.
Mentre, el 50 per cent restant de la gerència i el servei de neteja s’imputen a despeses de gestió.
El quadre resum és el següent:
Personal
ACTIVITATS
GESTIÓ

Pressupostat
97.820,90
27.383,88

Executat
97.806,27
27.808,50

3) DESPESES DE GESTIÓ
Finalment, les despeses administratives són aquelles que es deriven del funcionament de l’entitat, i
inclouen els següents conceptes: serveis professionals independents (auditoria, gestoria, riscos
laborals); assegurances; manteniment d’ordinadors; telefonia; material d’oficina i equipaments;
mobilitat de gestió (s’hi inclouen les despeses de trasllats i manutenció amb motiu de reunions fora
de l’illa i el quilometratge de la gerència encara que sigui per activitats de sensibilització); i serveis
bancaris. També hi entren les despeses d’amortització d’immobilitzat.
Les despeses d’amortització han pujat 1.490,99 euros.
El percentatge total de despeses d’administració i gestió suma un 7 per cent sobre el total.
S’ha mantingut la contenció de les despeses corrents.
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SITUACIÓ DE TRESORERIA
El Fons lliura els imports corresponents als projectes a les ONGD o entitats que els han presentat,
amb el compromís formal d’aquestes de destinar la quantitat rebuda al projecte aprovat i no a cap
altra destinació, i fer arribar al Fons la notificació de l’inici del projecte, informes semestrals i
memòria d’avaluació finals, en les que ha de constar el seguiment del projecte, els justificants
econòmics de les despeses i les fotografies o materials que en certifiquin l’execució.
Es realitza un lliurament inicial del 50 per cent de l’import acordat. Només una vegada justificada
aquesta aportació inicial, es lliura el 50 per cent restant. Excepcionalment, i quan la naturalesa del
projecte aprovat així ho requereix, es lliure el 100 per cent de l’import aprovat en un únic
pagament.
Els saldos pendents de pagar a projectes de pagar es donen a causes diverses:


El retard en l’inici del projecte a causa de les múltiples situacions que es viuen en els
països empobrits on es coopera.



Per deficiències en la justificació de la primera part d’un projecte, llavors no es paga la
segona part fins que no estan solucionats els problemes i es justifiquen correctament
les activitats finançades.

Quan aquestes situacions es normalitzen, es procedeix al pagament dels projectes.
Totes aquestes circumstàncies fan que en cooperació per al desenvolupament resulti gairebé
impossible aprovar un projecte i tancar-lo en el decurs del mateix exercici, alhora que justifiquen la
situació de tresoreria i dels projectes que romanen pendents de pagament.
D’altra banda, a 31 de desembre la tresoreria del Fons Menorquí de Cooperació és quantiosa
perquè gran part de les entitats locals i també l’autonòmica han realitzat l’ingrés de l’aportació
compromesa en els darrers dies de l’exercici.
RESUM DE LA SITUACIÓ DE TRESORERIA
SITUACIÓ A 31/12/2017
Pendent cobrament
Tresoreria: Caixa/bancs
Pendent pagar projectes

IMPORT €
127.607,61 €
717,86/562.794,88 €
561.767,92 €
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SOCIS
JUNTA DE GOVERN
Presidència

Florencio Conde, regidor de l’Ajuntament des Castell

Vicepresidència 1a

Miquel Àngel Maria, conseller de Cooperació del Consell de Menorca

Vicepresidència 2a

Antoni Servera, director general de Cooperació del Govern de les Illes Balears

Secretaria

Martí Carbonell, representant de l’Associació d’Amics i Amigues del Poble Sahrauí

Vocalies

Joana Febrer, regidora de l’Ajuntament de Ferreries
Salvador Conesa, regidor de l’Ajuntament des Migjorn Gran
Regina Sintes, regidora de l’Ajuntament des Mercadal
Rafel Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Maó
Gràcia Mercadal, regidora de l’Ajuntament de Ciutadella
Teresa Borrás , regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís
Cristóbal Marquès, regidor de l’Ajuntament d’Alaior
Sebastiana Cañellas, representant de la Fundació Vicente Ferrer
Gabriel Pons, representant de Mans Unides
Leonor Hernández, representant d’Apotecaris Solidaris
Àngela Pérez-Chuecos, representant d’Entrepobles
Antonio Airós, representant de Proideba
Raquel Hernández, representant de Càritas
Joan Mercadal, representant del Secretariat Diocesà de Missions
Ana Maria Riera, representant de Creu Roja Menorca
Catalina Pons, representant de l’STEI-i

COMITÈ EXECUTIU
Presidència

Florencio Conde

Vicepresidència

Miquel Àngel Maria

Secretària

Martí Carbonell

Vocalia

Biel Pons

EQUIP TÈCNIC
Gerència

Margarita Benejam

Àrea de Projectes

Erika Guilabert

Àrea d’Educació

M. Jesús Barceló

El dia 4 de juliol es va realitzar una junta extraordinària on s’aprova un canvi en la composició de la
Junta de Govern, la qual va quedar constituïda de la següent manera:
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JUNTA DE GOVERN
Presidència

Teresa Borrás , regidora de l’Ajuntament de Sant Lluís

Vicepresidència 1a

Miquel Àngel Maria, conseller de Cooperació del Consell de Menorca

Vicepresidència 2a

Antoni Servera, director general de Cooperació del Govern de les Illes Balears

Secretari

Gabriel Pons, representant de Mans Unides

Vocalies

Gràcia Mercadal, regidora de l’Ajuntament de Ciutadella
Florencio Conde, regidor de l’Ajuntament des Castell
Joana Febrer, regidora de l’Ajuntament de Ferreries
Regina Sintes, regidora de l’Ajuntament des Mercadal
Cristóbal Marquès, regidor de l’Ajuntament d’Alaior
Salvador Conesa, regidor de l’Ajuntament des Migjorn Gran
Rafel Muñoz, regidor de l’Ajuntament de Maó
Martí Carbonell, representant de l’Associació d’Amics i Amigues del Poble Sahrauí
Leonor Hernández, representant d’Apotecaris Solidaris
Catalina Cardona, representant d’Entrepobles
Catalina Pons, representant de l’STEI-i
Ana Maria Riera, representant de Creu Roja Menorca
Joan Mercadal, representant del Secretariat Diocesà de Missions
Sebastiana Cañellas, representant de Proideba
Raquel Hernández, representant de Càritas

COMITÈ EXECUTIU
Presidència

Teresa Borrás

Vicepresidència

Miquel Àngel Maria

Secretàri

Gabriel Pons

Vocalia

Magdalena Cardona

En l’acte de la Junta realitzada el 13 de desembre, s’aprova la sol·licitud de canvi de representació
de l’Ajuntament des Migjorn, que passa a recaure en Pere Moll. També s’aprova el canvi
representació de Mans Unides, que assumeix Catalina Seguí de Vidal. L’entitat manté la secretaria.
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PROCÉS D’ACTUALITZACIÓ DEL FONS 2016-2018
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OBJECTIU GENERAL: Dotar al Fons Menorquí d’una identitat pròpia que
respongui a les necessitats de les entitats sòcies i alineada amb la nova
agenda internacional

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1. Definir missió, visió i valors
Durant el 2017 s’ha donat continuïtat al procés de revisió de model de cooperació del Fons
Menorquí i s’han acordat els eixos del Pla Estratègic 2018-2022. En el decurs de l’any, s’han realitzat
trobades i reunions amb les administracions sòcies, i partits polítics (tant dels equips de govern com
de l’oposició) per exposar a tots els actors implicats els resultats obtinguts al llarg del procés i cercar
el màxim de consens i implicació possible. També s’han fet trobades amb entitats.

ACTIVITATS
A 1.1.1 Crear un equip de feina. Validació per part de la Junta de Govern
La Junta de Govern va acordar que el Comitè Executiu fora l’òrgan responsable de fer el
seguiment i liderar les accions relacionades amb el Pla Estratègic.
A. 1.1.2 Elaborar una proposta de visó i valors
A partir de les aportacions fetes pels grups de treball en la primera fase del Pla, el mes de gener es
van aprovar la visió i els valors del Fons Menorquí de Cooperació. Es deixà per a més endavant la
definició de missió.

A.1.1.3 Afavorir el debat, el posicionament de les entitats sòcies i assolir una definició
consensuada
En el decurs de 2017 es van mantenir 13 trobades amb representacions de les diferents
administracions de Menorca, tant dels equips de govern com de l’oposició. L’objectiu de les
trobades era donar a conèixer el procés de revisió del model de cooperació del Fons, explorar
l’opinió, inquietuds i propostes sobre plantejament de línies estratègics i cercar la implicació i el
consens dels diferents agents.
El resultat de les trobades és positiu. El procés de revisió i actualització del Fons s’ha valorat com a
necessari i, en termes generals, totes les parts consultades s’avenen als nous plantejaments de
feina per al Fons. Paral·lelament també es pot concloure que existeix un gran desconeixement entre
la representació institucional respecte de la cooperació per al desenvolupament humà sostenible,
dels Objectius de l’Agenda 2030 i també de la feina del Fons.

16

Tanmateix, convé esmentar que la representació de les administracions sòcies assisteixen a les
convocatòries de reunions i trobades del Fons.
En qualsevol cas, la comunicació i la difusió de tot allò relacionat amb la cooperació i el Fons s’ha
d’afrontar com un repte de futur.
Han persistit les dificultats per implicar les ONGD sòcies en el funcionament del Fons. A les
circumstàncies particulars de cada entitat (que s’han reiterat en una trobada convocada
específicament per tractar la situació de les ONGD) s’hi afegeixen els nous models de relació entre
diferents col·lectius, qüestions que han fet créixer la distància de les entitats amb el Fons. Resulta
significatiu que només una entitat fes aportacions i/o esmenes a l’esborrany del Pla Estratègic.

A.1.1 .4 Revisar que la visió i els objectius s’adapten a la definició de missió
El Comitè Executiu ha treballat durant el primer semestre de l’any en la definició de missió i ha
plantejat diferents .

A.1.1.5 Aprovació de la Junta de la missió
La definició és aprovada per la Junta de Govern.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.2.Definir un pla d’acció i línies de feina del Fons a través del debat i
apoderament de les entitats sòcies
Les activitats previstes en aquest objectiu han estat centrades en el procés de debat, revisió i
actualització de les línies d’acció del Fons Menorquí a partir de la informació, la reflexió, i la presa de
consciència de la nova realitat de la cooperació i l’agenda internacional.

A. 1.2.1 Fixar grups d’interès: entrevistes i enquestes
A partir de les aportacions fetes pels grups de treball en la primera fase del Pla, durant tot l’any
s’han fet encontres i entrevistes amb els principals grups d’interès del Fons, que són les seves
pròpies entitats sòcies. També s’han fet trobades amb els diferents grups polítics.

A.1.2.2 Taller formatiu sobre la nova agenda internacional
La Junta de Govern va descartar l’activitat formativa sobre els ODS i la nova agenda internacional.
L’acció es recuperarà per a 2018.
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A. 1.2.3 Facilitar el debat i la participació de les entitats sòcies
Amb l’objectiu d’afavorir la implicació, la participació i el debat de les entitats sòcies s’han convocat
diferents encontres i també s’ha elaborat un document marc per facilitar les aportacions,
suggeriments, propostes o esmenes al redactat. Així mateix, la gerència ha visitat les entitats i
col·lectius que s’han interessat pel Pla tot explicant-los-hi les diferents propostes que hi conté.

A.1.2.4 Aprovació del Pla
A partir de les aportacions fetes pels grups de treball en la primera fase del Pla, el mes de gener es
van aprovar la visió, la missió i els valors del Fons Menorquí de Cooperació. Amb aquestes bases,
durant la resta de l’any s’ha treballat en l’elaboració d’un esborrany (les propostes de les quals
s’han recollit en el decurs de les diferents trobades i reunions realitzades) de definició de les
principals línies del nou Pla Estratègic del Fons. El document va ser aprovat per la Junta de Govern
celebrada el 15 de novembre. De cara el primer trimestre de 2018, resta pendent el
desenvolupament dels eixos acordats.
Les particularitats de les diferents entitats sòcies i l’interès en que el Pla fos consensuat han fet que
el procés avanci lentament.
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Línia estratègia 1

PROMOURE EL DESENVOLUPAMENT
DE LA GOVERNANÇA LOCAL
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OBJECTIU 1: Enfortir les relaciones del Fons amb les entitats sòcies

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1. Mantenir la implicació de les administracions i reforçar la
participació de les ONGD
Aquest objectiu no s’ha assolit, malgrat les iniciatives plantejades al respecte. És cert que les
administracions assisteixen i participen a les convocatòries del Fons, però continua costant que
assumeixin el Fons com a una entitat pròpia. Per la seva banda, les ONGD demostren esgotament
envers el Fons, de manera que es fa indispensable experimentar noves fórmules per aconseguir
recuperar la seva motivació i implicació.

ACTIVITATS
1.1.1 Formació sobre temes de cooperació en el marc del debat del PE
 A.1.1.1 Taller formatiu sobre la nova agenda internacional
La Junta de Govern va descartar l’activitat formativa sobre els ODS i la nova agenda internacional.
L’acció es recuperarà per a 2018.
 A.1.1.2 Assistència una vegada a l’any a la Comissió de Presidents de Corporacions

Locals
S’ha participat en tres reunions de la Comissió de Presidentes de Corporacions Locals. S’hi ha parlat
casos s’ha parlat de les accions relacionades amb persones migrades i refugiades i també s’ha
plantejat una proposta de regularització de les aportacions de les administracions sòcies al Fons
amb el propòsit d’assolir el 0,7%.
 A.1.1.3 Afavorir espais de trobada i debat sobre la nova realitat de les ONGD
Es va celebrar una trobada amb les entitat per valorar el seu compromís i implicació en en el nou
format d’òrgans de govern que es plantegen a partir del Pla Estratègic. Les circumstàncies
particulars de cada entitat esdevenen un fre en la participació en el Fons, si bé també es cert que la
poca resposta que han tingut envers d’altres iniciatives plantejades mostren una baixada de la
motivació.
Resulta necessari que a partir del Pla Estratègic el Fons treballi com a acció prioritària l’enfortiment
de les relacions amb les entitats sòcies, tot experimentant noves maneres de treballar
conjuntament.
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 A.1.1.4 Celebració de reunions de la Junta de manera rotatòria a les diferents

administracions sòcies
S’ha mantingut l’acord de celebrar les reunions de la Junta de manera rotatòria en les seus de les
diferents administracions sòcies. S’ha de dir, però, que l’objectiu de propiciar la participació i la
implicació de les corporacions locals amfitriones no s’ha assolit, ja que en les reunions celebrades
just hi ha participat la persona representant al Fons. La presència d’altres membres de l’equip de
govern o de l’oposició ha estat nul·la.

 A.1.1.5 Assistència als espais de participació ciutadana de les administracions
sòcies
S’ha mantingut l’assistència als espais de participació ciutadana de les administracions
sòcies, si bé destaca l’increment de la implicació al Comitè Tècnic d’Immigració mitjançant
l’assistència a la reunió mensual que aquest òrgan convoca.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.2. Garantir la suficiència pressupostària i mantenir l’horitzó del
compromís del 0,7 %

Durant l’any 2017 s’ha mantingut l’objectiu de garantir la suficiència pressupostària que ha permès
el compliment dels objectius estatutaris del Fons. Així mateix, s’ha fet una passa més enllà i s’ha
presentat a la Junta de batles i Consell una proposta de regularització de les aportacions de les
administracions sòcies fins assolir el 0,7 per cent. La proposta roman damunt la taula.

ACTIVITATS
1.2.1 Foment del compromís amb la cooperació
 A.1.2.1 Reunions amb els representants de les administracions sòcies per informar

i recollir propostes d’activitats locals
S’han fet diferents reunions amb les entitats sòcies del Fons, unes emmarcades en el procés de
revisió intern i d’altres centrades en el propi funcionament o en el finançament de l’entitat.
Tanmateix, és un punt a millorar.
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OBJECTIU ESPECÍFIC 1.3. Incidir en la recerca de noves fonts de finançament

Continua sent una de les assignatures pendents del Fons. Més del 95 per cent del finançament de
l’entitat procedeix de les aportacions de les administracions públiques i, si bé hi ha consciència de la
necessitat d’obrir noves vies de recerca de finançament, aquesta línia no s’ha abordat com un
objectiu prioritari.

ACTIVITATS
1.3.1 Dotació d’una partida per a la col·laboració amb el Fons Mallorquí i el Fons Pitiús en
relació amb la UE
 A.1.3.1.1 Aprovació d’una partida de 3.500€ en el marc del programa Obrint Espais

a la Unió Europea per al finançament d’una tècnica.
La complexitat de les convocatòries de la UE i l’ajustada plantilla de personal tècnic del Fons fan
que, en aquests moments, resulti molt complir accedir a finançament addicional de la Unió
Europea.
Atesos els minsos resultats d’aquesta via de col·laboració, a principis d’any es va valorar que el Fons
Menorquí assumiria directament les gestions.

1.3.2 Convocatòries de la UE
 A.1.3.2.1 Mantenir la col.laboració amb ALDA
En el decurs de 2017, el Fons Menorquí de Cooperació ha mantingut la seva relació amb ALDA. Es
tracta de l’Associació Europea per a la Democràcia Local, que es dedica a la promoció de la bona
governança i la participació ciutadana en l’àmbit local. Les seves activitats es focalitzen a facilitar la
cooperació entre les autoritats locals i la societat civil. És un soci actiu del Consell d’Europa, en
particular, el Congrés de Poders Locals i Regionals, per a la promoció de la democràcia local i la
participació ciutadana en l’àmbit local.
El Fons es manté com a entitat sòcia d’ALDA amb l’aportació d’una quota anual.
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OBJECTIU ESPECÍFIC 1.5. Fomentar aliances

El Fons participa en diferents espais de concertació amb altres entitats afins i òrgans de les
administracions públiques de l’illa d’interès per al compliment per als objectius de la nostra entitat.

ACTIVITATS
1.5.1 Participar de les trobades amb altres agents de cooperació i espais de concertació
 Consell de Cooperació, Interdepertamental de la CA, Comissió d’Enllaç del Sàhara,

Confederació de Fons de Cooperació
Un dels principals espais de concertació en què es participa és el Consell de Cooperació de les Illes
Balears, que esdevé el principal àmbit de trobada dels agents de cooperació de la nostra comunitat.
També es participa en la Comissió Interterritorial de les Illes Balears, dependent del Govern balear.
El Fons manté la presència en la Comissió d’Enllaç de les Illes Balears, si bé en el darrer any hem
excusat l’assistència tot entenent que estava coberta amb la representació de l’Associació d’Amics i
Amigues del Poble Sahrauí de Menorca, que també és sòcia del Fons.
Paral·lelament, els tres fons de les Illes es coordinen i treballen junts en algunes accions definides
en un conveni vigent des de 2010.
Pel que fa a l’Estat espanyol, el Fons manté la seva presència en la Confederació de Fons de
Cooperació, la qual s’ha reactivat després d’uns anys de paràlisi. Tots els Fons que en són membres
han assumit el compromís de donar-li un nou impuls.
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OBJECTIU 2: Impulsar una gestió transparent

OBJECTIU ESPECÍFIC 2.1. Facilitar l’accés a la informació rellevant del Fons

S’ha mantingut la línia de foment de la participació i la transparència en l’entitat, si bé és cert que
les demandes de la ciutadania i de les entitats sòcies envers una millor accessibilitat a la informació
fan que el Fons hagi de continuar avançant en la implementació de nous mecanismes de
transparència.

ACTIVITATS
A.2.1.1 Auditoria externa
 Sotmetre la comptabilitat del Fons a una auditoria anual externa
Per setzè any consecutiu, durant 2017 el Fons s’ha sotmès, de manera voluntària, a una auditoria
externa per tal de revisar l’estat de comptes i donar transparència al moviments econòmics de
l’exercici. L’empresa encarregada d’auditar els comptes és Vives y Sintes, auditors. L’informe, que
és aprovat en la sessió de la Junta de Govern del mes de març, es remet a totes les entitats sòcies i
col·laboradores. El document també restarà penjat a la pàgina web del Fons.
El document en qüestió recull que els comptes anuals s’ajusten al patrimoni i a la situació financera
del Fons, alhora que el resultats de les operacions realitzades són clares i conformes als principis i
les normes comptables.

2.1.2 Donar comptes als òrgans de control públic i les administracions sòcies
 Presentació puntual dels comptes a la Sindicatura de Comptes, Hisenda, Registre
d’Associacions i les administracions sòcies
Tota la informació, ja sigui econòmica com d’activitats, és a l’abast de les administracions i les ONG
sòcies, però també de qualsevol persona que ho demani.
El Fons remet mensualment la relació de factures pagades al Consell de Menorca i trimestralment
dóna compte a la Intervenció de l’Administració insular de la comptabilitat de l’entitat. Així mateix,
el Fons remet, anualment, la memòria econòmica, l’informe d’auditoria i la memòria d’activitats a
les administracions públiques com a mesura justificativa de les aportacions que aquestes hi fan.

24

2.1.3 Facilitar l’accés a la informació econòmica i a la memòria d’activitats
 Publicar els comptes anuals, la memòria d’activitats, projectes aprovats
S’han penjat a la pàgina web del Fons els comptes anuals, la memòria d’activitats i els projectes
aprovats. També s’ha desenvolupat una campanya de transparència presentant les dades
econòmiques del Fons (mailing i web)1.

2.1.4 Mantenir la declaració d’entitat d’utilitat pública
 Presentació puntual dels comptes per tal de revalidar la declaració
S’ha remès la memòria econòmica i l’informe d’auditoria al Ministeri de l’Interior. Aquesta
documentació és revisada pel departament d’Hisenda com a requisit indispensable per a la
renovació de la declaració d’utilitat pública. El fet de mantenir aquesta declaració suposa un
reconeixement a la tasca realitzada pel Fons.
La memòria econòmica, l’informe d’auditoria i la memòria d’activitats també s’ha presentat davant
del Registre d’Associacions de les Illes Balears.

2.1.5 Incorporar avaluacions de projectes com a mesura de transparència i qualitat
 Realitzar una avaluació mixta dels projectes de Nicaragua juntament amb el Fons
Pitiús i Mallorquí
Per a 2017 s’havia previst una avaluació de projectes a Nicaragua, conjuntament amb el Fons
Mallorquí i el Fons Pitiús. Per raons de disponibilitat de la tècnica que havia de realitzar l’avaluació,
aquesta pràctica s’ha ajornat per a 2018.

1

Veure apartat 1.2.2 Difusió i Visibilitat de la L2 Promoure la participació de grups i persones en la incidència
global.

25

OBJECTIU 3: Acompanyar processos de cooperació transformadors

OBJECTIU ESPECÍFIC 3.1. Impulsar programes propis que promoguin una cooperació
horitzontal, integradora i recíproca
Durant el 2017 s'avança i es consolida en el treball directe amb organitzacions a través de
programes propis. D'aquesta manera s'assegura una tasca de major impacte i incidència a través
d’un procés de llarg termini.
Els programes són valorats amb els mateixos criteris que s’estableixen en les bases de la
convocatòria per a qualsevol altra entitat i, a més, es regeixen per la firma d’un conveni.

ACTIVITATS
3.1.1 Programa de Tassift (Marroc)
Actualment, el Fons Menorquí té en marxa un programa propi al municipi rural de Tassift, una de
les zones més empobrides de l’interior rural del país. Aquesta intervenció cerca donar resposta a les
principals mancances de la població durant els propers anys. La gent del municipi ha decidit per
consens, i amb la participació de les associacions i autoritats locals, que les necessitats fonamentals
que cal abordar són millorar la salut materno-infantil, garantir l’aigua potable a les llars i facilitar
l’accés de la població que viu més aïllada als serveis més bàsics.
El programa de desenvolupament integral plantejat a la comuna rural de Tassift té l’objectiu
d’enfortir la infraestructura social, cultural i econòmica d’aquesta zona. El programa compta amb la
implicació i l’aportació de diverses institucions per dur-lo a terme: la mateixa comuna rural, la
direcció provincial del Ministeri de Foment, l’Agència de Desenvolupament de les Províncies del
Nord, l’Agència de Desenvolupament Social, l’empresa AMANDIS de gestió de l’aigua potable, el
Ministeri d’Educació Nacional, el Ministeri de Salut, el Ministeri de Joventut i Esport, el Ministeri
d’Agricultura…
La població protagonista del projecte és tota la població de la comuna de Tassift, que són 7.362
persones.

 A.3.1.1.1 Seguiment de les activitats del programa 2015119
Al 2016 es va iniciar el programa, i s’ha finalitzat el desembre de 2017 amb les següents activitats
realitzades:
Conclosa la primera fase del projecte de desenvolupament integral del Douar Tajeniart de la
comuna rural de Tassift, s’han assolit els tres resultats previstos:
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Modernitzar el registre civil de la comuna rural de Tassift.



Creació i funcionament del centre de coordinació per al desenvolupament integral de
la comuna rural de Tassift.



Enfortiment de les capacitats d’acció del funcionariat i d’altres actors associatius socis
de la comuna rural de Tassift.

 A.3.1.2.2 Aprovació etapa 2016 del programa
La segona fase del programa, ha començat dins del mes de novembre. I les activitats en execució
han estat:







Rehabilitació i equipament de la pista que uneix Tajeniart a la carretera Oued Laou a
Chefchaouen.
S’ha realitzat el plànol d’obres pel tècnic d’infraestructura de la pista.
S’ha fet sol·licitud d’ofertes i propostes a les empreses locals per realitzar aquesta activitat.
Es demana al Fons una modificació del pressupost. El cost de l’execució de l’obra a
augmentat degut a que les pluges van enderrocar gran part del camí. El pressupost per
l’excavació de síquies d’aigua es desvia a la rehabilitació de la pista.
Començament de l’execució de l’obra per l’empresa seleccionada per ADEO.
Per a la formació i suport a l’associació local del douar en la millor gestió econòmica i
administrativa. Dins del mes de novembre es redacta el programa de feina de les activitats a
desenvolupar de cara a l’apertura de les noves seccions de la pista. També s’estableix un
calendari per a la coordinació del voluntariat de beneficiaris que vetllarà per els sistemes de
protecció de la pista, i facilitarà les tasques d’execució de l’obra.

 A.3.1.1.3 Visita a Marroc
El viatge de visita al Marroc no va ser possible durant el 2017 i s'ha posposat per a l'any 2018.

3.1.2 Programa d’Ometepe (Nicaragua)
Els objectius d’aquesta del nou Programa II per al desenvolupament Integral d’Ometepe 2 són:


Millorar la capacitació i la utilització de noves tècniques en els sistemes productius de
15 famílies rurals que tenen les terres esgotades, amb baixa productivitat i utilitzen
tecnologies insostenibles amb el medi ambient (desforestació, agroquímics,
monocultius....). L’objectiu és millorar la productivitat de les terres i amb això els
ingressos familiars i la seguretat alimentària. També es busca reduir la pressió que
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exerceixen sobre la tala de boscos i afavorir pràctiques que ajudin a fer front el canvi
climàtic (utilització de llavors autòctones).


Atendre 10 joves i mares fadrines que són els col·lectius més vulnerables i amb menys
alternatives perquè es puguin integrar en l’economia local i en el teixit social a través
d’activitats ocupacionals lligades a l’agroturisme i la iniciativa local. Es farà formació,
s’assessorarà en un pla de negoci i es farà un seguiment i acompanyament en
cadascuna d’aquestes iniciatives.



Garantir l’accés a l’aigua potable i el sanejament a 50 famílies d’aquelles comunitats
que no tenen garantits aquests drets bàsics. També s’impulsarà el protagonisme dels
Comitès d’Aigua Potable (CAPS) que hi ha a aquestes comunitats perquè gestionin
l’aigua comunitària i promoguin una sensibilització entre la població per tal de fer un ús
responsable d’aquest recurs, protegir les fonts d’aigua així com altres recursos naturals
importants pel seu sistema de vida.



Enfortir les capacitats municipals per tal d’impulsar la gestió de l’illa com a Reserva de
Biosfera. Durant la primera etapa del programa, s’ha aconseguit recollir informació de
l’illa i definir els indicadors de seguiment de la reserva que ara necessiten que sen faci
un seguiment. Paral·lelament, es busca millorar la sensibilització i implicació de la
població local en la gestió i impuls de l’illa com a reserva de biosfera.

El programa també contempla:


Reforçar els lligams i intercanvi entre la població de Menorca i Ometepe a través de
fomentar la participació i intercanvi entre col·lectius de Menorca i d’Ometepe així com
també un intercanvi entre tècnics de Menorca i d’Ometepe per tal de donar suport al
nomenament d’Ometepe com a Reserva de Biosfera. L’objectiu final dels intercanvis és
també compartir temes comuns entorn a la gestió dels recursos naturals i el
desenvolupament de la vida i també de la participació ciutadana en la gestió municipal.

 A.3.1.2.1 Tancament Programa 1
La valoració del Programa I és molt bona i ha tingut impactes molt positius. Si més no, s'ha de tenir
en compte que el tipus d'intervenció requereix la consolidació a mig termini. La manera de treballar
de Tecuilcán i de la municipalitat han coincidit que el centre de desenvolupament són les persones,
i per tant la seva participació és la protagonista en la identificació, priorització i cerca de solucions.
Les persones són fonamentals per al desenvolupament d’aquests aspectes bàsics, i necessàries per
a la sostenibilitat de les activitats. S'han iniciat processos incidint en el treball a les comunitats i de
les persones a fi de mantenir els resultats i afermar les accions empreses.
Sota aquesta perspectiva s'ha de destacar:
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- La manera d'abordar les activitats per part de l'equip Tecuilcán en el marc de respecte cap a les
persones, abordant temes sensibles a la població i aconseguir la seva participació activa.
- El nivell de participació de les diverses estructures involucrades: les municipalitats, les
organitzacions en camp, tipus CAPS, els grups informals, les institucions garants de drets, entre
altres, que garanteixen un nivell de reflexió i entesa entre les parts en la construcció de la solució al
problema identificat, incentivant a més les aportacions de les parts en el marc d'assumir
responsabilitats compartides.
- La població va canviant la manera de veure les coses i sentint que no és responsabilitat de la
municipalitat solucionar tots els seus problemes, sinó que a més, tenen un paper protagonista en la
solució a aquests.
Amb el projecte es va recolzar de manera directa a 1467 persones, de 329 famílies: dels quals; 308
joves, 70 nens i nenes de les escoles, sense prendre en compte els de les famílies involucrades, 48
tècnics de diferents institucions i set funcionaris.
De manera indirecta el projecte dona suport a un total de 2435 persones, dels quals; 110 joves, 233
nens i nenes, 14 tècnics d'institucions.

 A.3.1.2.2 Inici Fase II Programa 2 2016/122
La Fase II del Programa 2 ha iniciat les seves activitats el mes de desembre de 2017.
Aquesta fase es centra en el treball de l’accés a coneixements i tecnologies per a la millora de les
condicions de vida de les famílies, preservant els mitjans de vida de la Biosfera d’Ometepe.
La feina es concretarà en relació a la Tecnologia i mitjans de vida: Accés a serveis i inserció social.

 A.3.1.2.3 Visita a Ometepe
El viatge de visita a Ometepe no va ser possible durant el 2017. Està previst que a l'any 2018
vinguin de visita d’Ometepe a Menorca.
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OBJECTIU ESPECÍFIC 3.2. Donar suport a propostes de projectes que presentin altres
entitats de cooperació de Menorca o de fora de l’illa
A més del treball amb programes propis, al llarg del 2017 s’ha mantingut el suport a projectes de
cooperació, emergència i ajuda humanitària. Per una qüestió d’igualtat d’oportunitats i una relació
més propera i directa, la convocatòria està oberta a dos tipus de projectes: projectes d’ONG que
tinguin seu a Menorca i projectes de cooperació directa amb entitats de països empobrits.

ACTIVITATS
3.2.1 Convocatòria de projectes de cooperació, emergència i ajuda humanitària
 Mantenirment de la convocatòria per a projectes de cooperació de l’1 al 30 de juny
Aquesta convocatòria ha comptat amb un import de 500.340,41 euros i es va obrir de l'1 al 30 de
juny de 2017. Las bases de la convocatòria expliquen de forma transparent tots els criteris que es
tenen en compte per valorar els projectes i les obligacions de les entitats que s’hi acullen. S’hi van
presentar els projectes que es detallen més avall, que es van valorar de la manera següent:
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ENTITAT
SOL·LICITANT

Fundació Vicente
Ferrer

Mans Unides

ACUA

ENTREPOBLES

CREU ROJA

STEI

PROPOSTA
VALORACIÓ VALORACIÓ
COMITÈ
SOL·LICITAT TÈCNICA ECONÒMICA EXECUTIU

RESOLUCIÓ
JUNTA

PAÍS

TÍTOL PROJECTE

TOTAL
PROJECTE

Índia

Accés al dret a un habitatge digne amb sanejament
adequat per a 18 dones i 4 homes, 3 d’ells amb
discapacitat i les seves famílies de poblacions rurals
empobrides d’Anantapur

54.607,03 €

40.000,00 €

93

40.000,00 €

APROVACIÓ

APROVACIÓ

Nicaragua

Millora de la seguretat alimentària i protecció del
medi ambient en la microconca Sabana

88.768,53 €

39.994,77 €

92

39.994,77 €

APROVACIÓ

APROVACIÓ

El Salvador

Enfortiment de les capacitat organitzatius i
productius de dones rurals a 3 municipis de la zona
Sud La Libertad.

51.432,10 €

40.000,00 €
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40.000,00 €

APROVACIÓ

APROVACIÓ

Nicaragua

El dret humà a la salut prioritzant dones, joves i
infants enfortint capacitats locals i participació
comunitària.

164.321,60 €

40.000,00 €
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40.000,00 €

APROVACIÓ

APROVACIÓ

El Salvador

Enfortiment del paper de la societat civil per
l’atenció i protecció dels DDHH de les víctimes de
violència social.

210.216,23 €

40.000,00 €

APROVACIÓ

APROVACIÓ

Guatemala

Apoderar dones i joves a Guatemala (2n any)

51.213,00 €

40.000,00 €

APROVACIÓ

APROVACIÓ

40.000,00 €

40.000,00 €
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Convocatòria per a projectes d’emergència i ajuda humanitària
L'assignació pressupostària d'emergències i ajuda humanitària té per objectiu donar suport a la
satisfacció de les necessitats bàsiques urgents a causa de situacions imprevistes com les guerres, els
moviments massius de població, els desastres naturals, etc. Aquesta ajuda es dóna en una segona
fase, ja que el Fons té una capacitat limitada per donar resposta immediata i el suport es revela més
necessari després d'uns mesos, amb actuacions per assentar les bases del futur.
Durant el 2017 s’havien previst 45.000 € que es van distribuir de la següent manera:
ENTITAT
SOL·LICITANT

PAÍS

STEI

Perú

Creu Rotja

Grècia

VALORACIÓ
ECONÒMICA

TÍTOL DEL PROJECTE

Enfortiment capacitats educatives en situació de postemergència La Arena Piura.
Resposta de la Creu Roja Española davant la crisis
migratori en Europa.

15.000,00 €

15.000,00 €

Servei d’atenció odontològica
Casa Planetaria

Grècia

15.000,00 €
TOTAL

45.000,00 €
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Línia estratègica 2
PROMOURE LA PARTICIPACIÓ DE GRUPS I PERSONES EN LA
INCIDÈNCIA GLOBAL
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OBJECTIU1: Fomentar una ciutadania conscient i activa

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1. Impulsar programes que promoguin la participació de la
ciutadania en la defensa de la justícia, l’equitat i la cooperació

Durant el 2017 s’han desenvolupat accions per promoure una ciutadania conscient i activa a través
de tres programes propis de continuïtat: Ciutadania Global, Xarxa de Centres Educatius Cooperants i
Cooperació a través de les biblioteques.

ACTIVITATS
A 1.1.1 Programa Ciutadania Global
La Ciutadania Global és un corrent social que impulsa un nou model de ciutadania compromès
activament en la consecució d'un món respectuós amb la dignitat de totes les persones, en el qual
cada ciutadà i ciutadana és conscient de la seva pertinença a una comunitat local i global i es
compromet activament en la construcció d'un món més just i sostenible, contribuint a eradicar la
injustícia i la pobresa.
El concepte de ciutadania global parteix de la consciència que hi ha una interacció i
interdependència, cada vegada més evidents, de factors globals i locals. Aquest fet fa necessari
tenir una visió més àmplia de nosaltres mateixos per comprendre els fenòmens que es produeixen
al voltant nostre. També posa de relleu la importància de construir coneixement i fer propostes
d’acció que tinguin en compte aquesta interdependència de les realitats mundials (socials,
econòmiques, culturals, etc.).
Amb el Programa CIUTADANIA GLOBAL, el Fons promou una línia de feina dirigida específicament a
incorporar la perspectiva de ciutadania global entre la població de l’illa a fi de potenciar la seva
participació en la lluita contra la pobresa global i a favor de la justícia social, l’equitat i la
cooperació.
Durant el 2017 s’ha regularitzat el seu pressupost (3.000€) donat que les seves activitats han estat
cobertes amb partides d’altres projectes.
Les activitats previstes s’han desenvolupat de la manera següent:

 A.1.1.1.1 Donar suport a la Plataforma Benvinguts Refugiats
 Difusió de noticies sobre migracions i refugi
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Durant tot l’any l’equip del Fons ha contribuït al grup de facebook de la Plataforma amb noticies
relacionades amb migracions i refugi. També s’ha difós informació sobre les activitats organitzades
per la Plataforma a través de la Xarxes i del mailing del Fons.
 Activitats de sensibilització a Menorca
S’han mantingut diverses reunions i converses amb membres de la Plataforma per a l’elaboració
d’una proposta de sensibilització sobre Frontera Sud i l’organització d’una xerrada sobre
l’incompliment dels acords de reubicació per part del govern espanyol. Ambdues propostes s’han
posposat per iniciativa de la Plataforma.
 Formació
Convidada per part del Fons als membres de la Plataforma a participar de la formació sobre
migracions i refugi pels dies 24 i 25 de novembre. No hi va assistir.
 Finançament
S’han finançat 100 tríptics informatius sobre el projecte d’Hongria al qual dóna suport la
Plataforma.

 A.1.1.1.2 Mantenir la col.laboració amb AL21 de Ferreries
Durant el 2017 s’ha ampliat la col.laboració del Fons a totes les agendes locals de l’illa a través de
les següents accions:
 AL21 de Ferreries
Durant els primers mesos de l’any es mantenen converses amb l’AL21 de Ferreries per preparar
alguna activitat semblant a la del 2016 (Jornada residus i Desenvolupament sostenible) o un
cinefòrum amb un pel·lícula de temàtica mediambiental. Finalment no es defineix cap activitat per
manca de disponibilitat dels membres de l’AL21 de Ferreries.
 AL21 de Sant Lluís
El Fons participa en l’organització de la taula rodona Sostenibilitat i Drets Humans el 2 de juny a la
Sala Albert Camus. Hi participa Biel Olivar, d’Aministia Internacional, Joan Recio de l’STEI-i i Tonia
Florit d’Entrepobles. El president del Fons presenta l’acte.
Assistència aproximada 20 persones
 Equip coordinació/dinamització AL21 Menorca
El 13 de setembre es realitza una reunió al Fons amb dues membres de la consultora Ynys,
encarregada de la coordinació/dinamització de les AL21. Elles expliquen que la seva feina fins el
desembre de 2017 es centrarà en l’elaboració del diagnòstic de la situació real de les AL21 de
Menorca en base a quatre punts:
 Revisió i actualització dels indicadors de les AL21
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 Revisió i actualització dels plans d’acció ambiental
 Anàlisi de les dinàmiques de participació de les AL21
 Revisió i actualització de les eines de difusió de les AL21
Des del Fons s’explica l’interès per fomentar la visió global-local en les accions socials de les AL21 i
la disposició d’acompanyar en la seva planificació, execució i finançament.
Donada la situació actual es valora que fins a finals del 2017 la col.laboració entre el Fons i aquest
equip (Ynys) es centrarà en:
 Ynys donarà a conèixer l’interès del Fons a les agendes per fomentar la visió gobal-local de
les seves accions socials
 Ynys passarà els contactes de l’AL21 d’Alaior (nova creació) al Fons
 Disposició del Fons a participar en activitats de les AL21 (cinefòrums, formació...)
proposades per Ynys
 Compartir, prèvia autorització del CIME, el diagnòstic elaborat per Ynys amb el Fons
 Compartir, prèvia autorització del CIME, el procés realitzat per Ynys per l’elaboració del
diagnòstic amb l’ONG Tecuilcán (Nicaragua)
 AL21 Es Castell
El Fons participa al cinefòrum de la pel·lícula Mañana organitzat per l’AL21 des Castell el 6
d’octubre presentant el film i dinamitza el col·loqui posterior.
Hi assisteixen unes 30 persones, entre les que destaquen membres de l’AL21 Es Castell, membres
de l’associació de veïns, AODL Es Castell,...
 AL21 Ciutadella
S’han mantingut reunions i converses telefòniques amb el tècnic de medi ambient de l’Ajuntament
de Ciutadella responsable de l’AL21 per donar a conèixer la disposició del Fons a col.laborar amb
aquests espais de participació ciutadana i informar de la iniciativa de l’escola d’adults de treballar
sobre el medi ambient durant aquest curs.

 A.1.1.1.3 Col.laborar amb altres entitats, plataformes i moviments socials
 SOM REFUGIATS
SOM Refugiats és un col.lectiu nascut al 2017 amb l’impuls d’un grup de joves i catequistes de la
parròquia Sant Antoni M. Claret de Ciutadella amb l’objectiu de sensibilitzar la població menorquina
sobre la situació de les persones refugiades i recollir diners per destinar a projectes que hi treballin.
El Fons ha col.laborat amb aquest col.lectiu participant a diverses reunions i activitats (cafè del
món) per a l’organització del Festival A MENORCA SOM REFUGIATS i finançant el desplaçament de
dos ponents (membre d’Open Arms i refugiat siri) per a la realització de diverses xerrades de
sensibilització sobre la situació de les persones refugiades al Mediterrani.
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 Associació de Veïns des Mercadal
L’Associació de vesins des Mercadal és una associació nascuda a finals del 2015. El Fons hi ha
col.laborat en el marc de la campanya Menorca es Mou amb el finançament dels drets d’autoria de
la pel.lícula Nacido en Siria projectada al Centre de Convencions des Mercadal el 26 de setembre.
 Escola d’Adults de Ciutadella
El Fons ha participat juntament amb el CEP i l’OBSAM en l’organització i desenvolupament d’una
formació de 20h sobre Medi Ambient amb el claustre de mestres de l’escola d’adults de Ciutadella a
través del qual, s’ha dissenyat una acció com a centre que es portarà a terme durant el primer
trimestre del 2018.

 A.1.1.1.4 Planificació de noves activitats
Les activitats proposades pel 2017 han estat les següents:
 Creació d’un protocol de relació amb entitats socials de Menorca
Pendent de l’aprovació del pla estratègic.
 Suport a SOM REFUGIATS
Donar continuïtat a la relació de col.laboració del Fons amb el col.lectiu SOM REFUGIATS.
 Trobada virtual amb membres d’Ynis i Tecuilcan per compartir experiències sobre les
agendes locals 21
Es realitzarà a partir del gener del 2018 prèvia autorització del Consell.

A. 1.1.2 Programa Xarxa de Centres Educatius Cooperants
Entre l’any 2005 i 2007 el Fons Menorquí de Cooperació posa en marxa un projecte pilot de
cooperació entre dues escoles de Nicaragua i dues de Menorca per tal de fomentar l’intercanvi de
coneixements i experiències entre aquestes escoles i, sobretot, per fomentar l’esperit i actituds
horitzontals i cooperatives. Després de recollir resultats satisfactoris d’aquesta primera experiència,
el Fons decideix ampliar el projecte a altres escoles durant el curs 2008-2009 i així neix la Xarxa de
Centres Educatius Cooperants de Menorca.
La Xarxa està formada per un conjunt de centres d’educació infantil, primària i secundària de
Menorca que han iniciat una relació i intercanvi amb centres educatius del mateix grau de
Nicaragua. La seva integració ha estat progressiva curs darrera curs fins arribar al total que la
formen avui dia.
Tots ells són centres educatius que han mostrat una inquietud especial per treballar i així poder
transmetre al seu alumnat una certa consciència de les desigualtats que hi ha al món, una visió
crítica de la realitat per adquirir, finalment, un compromís de canvi amb el seu entorn proper i
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global. Són centres amb els quals el Fons ja havia tingut un contacte previ i ja havia realitzat alguna
activitat de sensibilització i educació.
Val a dir que els centres educatius de Nicaragua que hi participen també són centres que ens han
fet arribar la seva predisposició a implicar-se en l’intercanvi amb la motivació que poden donar a
conèixer la seva realitat i establir una relació cooperativa i més propera amb les comunitats
educatives de Menorca. Totes elles són escoles que pertanyen als municipis de San Lucas,
Telpaneca i Yalagüina ubicats al Departament de Madriz (nord del país) on el Fons hi té experiència
treballant en projectes de cooperació per al desenvolupament.
Amb aquest programa de la Xarxa s’ha aconseguit establir una relació directa entre centres
d’ambdues parts del món que, sota la coordinació del Fons Menorquí de Cooperació, la UCOM
(Nicaragua) i també l’assessorament del Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca,
mantenen un intercanvi que no es basa en un traspàs financer unilateral sinó més aviat en un
intercanvi recíproc de coneixements, idees i il·lusions.
Durant el 2017 aquest programa ha funcionat segons els objectius i les activitats prevists. La seva
dotació pressupostària ha estat de 20.410,03€
Les activitats previstes s’han desenvolupat de la manera següent:

 A.1.1.2.1. Realitzar una avaluació del programa
S’ha realitzat una avaluació de les activitats del programa, de les entitats que hi participen
assenyalant els punts que cal mantenir i reforçar i els aspectes en els qual fa falta aprofundir.

 A.1.1.2.2 Mantenir activitats anteriors i incloure propostes de millora
 Trobada de mestres
S’han realitzat vuit trobades amb els centres membres de la Xarxa per tal de treballar sobre el nou
tema escollit (el canvi climàtic) i conèixer el testimoni del mestre de Nicaragua que ha col·laborat
amb les escoles de la Xarxa durant el mes de novembre.
Data
23/03

Lloc
C.C. Sant Francesc

18/05
12/06
21/09
24/11
25/11

CEIP Sant Lluís
CEIP M: Florit
Oficines del Fons
CC Es Mercadal
CEIP Mare de Déu del
Toro des Mercadal

Temes tractats
Avaluació visita H. Soto
planificació activitat conjunta
Presentació de materials
Avaluació curs 16/17
Planificació nou tema
Formació externa
Disseny d’activitats

i

Eix de feina
Canvi climàtic
Canvi climàtic
Canvi climàtic
Migracions i refugi
Migracions i refugi
Migracions i refugi
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 Formació de mestres
El Fons Menorquí ha continuat oferint la possibilitat de fer una formació reduïda per a mestres
sobre el canvi climàtic i s’ha organitzat una formació oberta sobre migracions i refugi els dies 24 i 25
de novembre. La primera sessió ha comptat amb la participació de dues membres de SOS Racisme
Catalunya i la segona s’ha dedicat a elaborar propostes educatives per treballar el tema escollit a
l’aula. La valoració ha estat positiva.
 Xerrades amb famílies
No s’ha sol.licitat.
 Materials per treballar sobre el tema escollit
Al banc de recursos educatius de la Xarxa hi ha disponibles 41 materials per treballar el canvi
climàtic i 33 sobre migracions i refugi. Així mateix, també s’han incorporat llibres sobre aquestes
dues temàtiques a la biblioteca viatgera.
 Beca de col·laboració Menorca-Nicaragua
La beca va ser concedida a una mestra de l’escola CEIP Tramuntana per col.laborar amb els centres
de la Xarxa a Nicaragua. Finalment, per motius de salut va renunciar-hi i es va proposar la vinguda
d’un mestre de Nicaragua a Menorca. Aquesta iniciativa no es va poder portar a terme durant el
novembre de 2017 i es posposar pel 2018.
 Contacontes sobre el tema escollit
Durant el 2017 es va decidir incorporar una nova activitat al programa per facilitar el treball
educatiu als grups de 1r cicle. Es va proposar la representació d’un contacontes sobre el tema
escollit. Així durant els primers mesos es va portar a terme la representació del conte EL VIATGE
D’EN PINGU (canvi climàtic) amb na Ruth Delgado i a partir del novembre, donat el canvi de tema,
es va realitzar el contacontes EL VIATGE sobre migracions i refugi amb na Laia Galceran.
Les valoracions dels contacontes per part de mestres i alumnes han estat molt positives.

A. 1.1.3 Programa Cooperació a través de les Biblioteques
Aquest programa pretén donar continuïtat a la iniciativa engegada l’any 2012 per apropar el món
de la cooperació i la solidaritat a la població menorquina a través de la Xarxa de Biblioteques
Públiques de Menorca (XBPM). Els objectius del programa són:
OG 1: Apropar les diferents realitats mundials a la població menorquina a través de la Xarxa de
Biblioteques Municipals de Menorca.
OE1. Dinamitzar el Fons Documental
OE2. Promoure una visió crítica de la realitat mundial entre la població menorquina
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Aquest programa va ser aprovat per un import de 3.989,02€ amb les activitats que es descriuen a
continuació:

 A.1.1.3.1 Mantenir activitats anteriors
 Llibres per entendre i canviar el món
S’ha mantingut el calendari d’itinerança de la selecció de llibres i pel·lícules iniciat al 2016 i que
finalitzarà el 28 de març de 2018. Cada selecció està formada per 22 llibres i 11 DVD i roman
disponible a cada biblioteca per un període de tres mesos. Es pot consultar la relació d’obres a
l’enllaç següent:
http://www.bibliomenorca.net/contingut.aspx?idpub=15685&Menu=Colleccio
 Grups de lectura
Durant el 2017 els grups de lectura han llegit la novel.la de Leila Nachawati Cuando la Revolución
Termine i han participat a una trobada amb l’autora el 27 de gener. Així mateix, també s’ha
proposat de cara al nou curs el llibre Aguas de Venganza, de Miguel Pajares que es començarà a
comentar durant el gener de 2018.
 Concurs abril
S’ha organitzat una nova edició del concurs “Llibres per canviar el món”, a través del qual s’han
demanat propostes d’obres que ajudin a obrir els ulls a la realitat mundial i a transformar el món.
S’ha contat amb la col·laboració de les biblioteques municipals, en les quals s’ha disposat una bústia
per recollir els suggeriments dels usuaris i les usuàries.
Els tres títols seleccionats, que posteriorment s’han regalat a les persones que els van proposar, han
estat els següents:




La creación del patriarcado, de Gerda Lerner2
La voluntat de comprendre, de Xavier Antich
Quatre petites cantonades de res, de Jerome Ruiller

 Llegim per un món millor
Durant el 2017, la selecció infantil creada per promoure els valors que contribueixen a construir un
món millor i a formar una ciutadania crítica, activa i feliç, ha visitat totes les biblioteques de l’illa.
L’arribada del lot s’ha acompanyat dels contacontes El viatge de Belén Garcés sobre migracions i
refugi i també El viatge de Ruth Delgado sobre el canvi climàtic.

2

Aquest exemplar no es va poder regalar ja que està descatalogat
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 Incloure noves propostes de les biblioteques
Durant el 2017 no s’ha rebut cap nova proposta de les biblioteques de l’illa. Tanmateix des de
l’equip del Fons s’ha proposat la participació d’una il·lustradora a les trobades dels grups de lectura
per tal de plasmar visualment les idees principals de les converses mantingudes. Aquesta propostes
es portarà a terme a partir del gener del 2018.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.2. Difondre continguts relacionats amb la realitat mundial des
d’una visió crítica i fer visible la tasca del Fons
Durant el 2017 s’ha mantingut la col·laboració amb el programa Obrint Portes de l’Ajuntament de
Ciutadella. La participació a la UOM ha quedat posposada pel mes de gener de 2018.

ACTIVITATS

1.2.1 Aliances per fomentar el Coneixement Crític
 A.1.2.1.1 Mantenir la col·laboració amb la Universitat Oberta per a Persones
Majors (UIB)
La Universitat de les Illes Balears és una entitat col·laboradora del Fons Menorquí. Durant el 2017
s’ha mantingut una feina conjunta amb l’objectiu de facilitar el desenvolupament d’activitats
educatives que incorporin una visió global, complexa i crítica del món.
La proposta educativa del Fons sobre migracions i refugi s’ha fixat pel mes de gener de 2018.

 A.1.2.1.2 Mantenir participació Programa Obrint Portes
El Fons ha mantingut la seva participació en el programa educatiu de l’Ajuntament de Ciutadella
amb la realització dels tallers següents:

Taller

Exposició Giramón

Dates

Centres
CEIP Mare de Déu del
Toro
Del 25 de gener al 7 de
CEIP Margalida Florit
febrer i del 26 d’octubre
EEI Es Poriol
al 3 de novembre
EEI Joguina
CEIP Pere Casasnovas
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Exposició
d’Aigua

Històries

Petició cancel.lada per
l’escola

Sostenibilitat,
interdependència i canvi Maig 2017
climàtic

CEIP Joan Benejam
Col·legi Consolació i CEIP
Pintor Torrent

1.2.2 Difusió i Visibilitat
 A.1.2.2.1 Elaborar un pla de comunicació
La seva elaboració està pendent de l’aprovació del Pla Estratègic.

 A.1.2.2.2 Aplicar les directrius del pla de comunicació al web i xarxes socials
La difusió i visibilitat del Fons s’ha realitzat de la següent manera:
 Memòria, campanyes i transparència








Edició de memòria interna 2016 i distribució entres les entitats sòcies
Edició i distribució a tots els membres de la Junta i socis del desplegable 2016 (canvi de
format de la memòria externa)
Publicat el desplegable al web i facebook del Fons
Campanya Transparència 2017 (web, facebook i mailing)
Campanya Setmana contra la Pobresa (web)
Publicació auditoria i estat de comptes al web
Aplicació d’adaptacions web en relació a la llei de protecció de dades

 Mailing
Informació del Fons
Emergència a Colòmbia
Xerrada sobre migracions

Abril

Maig

-

Calendari activitats maig
Convocatòria GB
Taula Rodona Sostenibilitat i
Drets Humans (x2)
Exposició Rostres
d’Empoderament

Informació per tramesa
Cursos gratuïts per
associacions
-

Setmana del Clima
Trobada d’Entitats (Maó)
Proposta UNRWA
Contacontes FVF
Activitats Menorca sense
Energiès Fòssils
Proposta ICAPE
Setmana del Reciclatge
Curs educació emocional GB
Curs estiu Escola de Pau
Curs protecció de dades
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-

Iniciativa visualització de
dades
Curs escola de pau per
professorat

Juny

-

Calendari activitats juny
Xerrada Esteban Beltran (x2)
Acte a Menorca Volem Acollir

-

Concentració 20 juny
Curs lideratge participatiu

Juliol

-

Calendari activitats Juliol
Memòria 2016

-

Conferència 9 juliol

Agost

-

Calendari activitats agost
Visió global, crítica i serena
dels atemptats

-

Convocatòria GB

Setembre

-

Calendari d’activitats setembre
Recordatori activitats del 25 al
30 de setembre

-

Guia de voluntariat

Octubre

-

Calendari activitats octubre

-

Jornades educació infantil
Activitat Plataforma

Novembre

-

Calendari activitats novembre

-

Jornades economia social
Cafè per Haití (VSF)
Activitats Dies Internacionals
Ciutadella

-

Activitats Drets dels Infants
Maó
Voluntariat Ciutadella

Desembre

-

 Web
El Fons disposa d’una pàgina web on es pot consultar qualsevol informació relativa a l’entitat
(composició, convocatòria de projectes, activitats a Menorca, comunicats, estatuts...).Tot i trobar-se
en procés de revisió, durant el 2017 s’han incorporat alguns canvis a la portada i als apartats de
cooperació i sensibilització per augmentar la informació disponible i facilitar-ne l’accés.
 Facebook
El Fons disposa de la pàgina de facebook https://www.facebook.com/fons.decooperacio/ amb les
següents dades seguiment i abast:

Seguiment
1.175 persones
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Publicacions

Abril
17

Maig
48

Juny
25

Juliol
26

Publicacions
amb més abast

26/04
1300

10/05
1300

06/06
804

10/07
1200

Publicacions
Publicacions
amb més abast

Agost
19
29/08
628

Setembre
35
22/09
2700

Octubre
40
16/10
2100

Novembre
23
27/11
418

Desembre
9
1/12
585

 Twitter
El perfil de Twitter del Fons @fonsmenorqui té 167 seguidors/res. Durant el 2017 ha publicat 321
tuits.
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OBJECTIU ESPECÍFIC 1.3. Donar suport a activitats d’incidència global organitzades per
entitats socials

Durant el 2017 s’ha mantingut la convocatòria de sensibilització, amb un pressupost 80.039,90€.
Cal destacar que, de les deu propostes presentades, quatre són iniciatives d’entitats socials i la resta
són accions pròpies del Fons Menorquí.

A.3.1.1 Convocatòria de sensibilització
Els projectes presentats i aprovats dintre de la convocatòria de sensibilització són els següents:

Nº

ENTITAT
SOL·LICITANT

TÍTOL PROJECTE

TOTAL
PROJECTE

IMPORT
SOL.LICITAT

IMPORT
APROVAT

Junta del 23 de març
2017/011

Propi

El viatge de'n PINGU. Conte
sobre el canvi climàtic i la
sostenibilitat ambiental

2017/012

Secretariat
diocesà de
missions

Els infants ajuden als infants

12.160,00 €

6.170,00 €

3.085,00 €

2017/013

Propi

Formació i empoderament de
les entitats sòcies-Pla estratègic

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

2017/014

Propi

Menorca es Mou II

7.500,00 €

7.500,00 €

7.500,00 €

Ampliació Tallers

735,00 €

735,00 €

Ampliació Menorca es mou II

4.087,00 €

4.087,00 €

33.480,15 €

20.410,03 €

20.410,03 €

4.059,02 €

3.989,02 €

3.989,02 €

27.078,19 €

21.563,40 €

21.563,40 €

2.943,91 €

2.292,01 €

2.292,01 €

83.124,90 €

80.039,90 €

1.678,44 €

1.378,44 €

1.378,44 €

Junta de 4 de juliol
2015/094

MIRA

Junta del 14 de setembre
2017/014

Propi

Junta del 13 de desembre
2017/015

Propi

2017/016

Propi

2017/017

MIRA

2017/018

ES FAR

Xarxa de Centres Educatius
Cooperants
Llibres per entendre i canviar el
món
Vídeo Camí de l'escola II
Expo Camins. El viatge de les
persones refugiades
TOTAL
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 A.1.3.1.1. Fomentar la participació de les entitats de Menorca a la convocatòria de
sensibilització
Durant el 2017 les entitats han presentat quatre propostes a la convocatòria de sensibilització. Tot i
ser un número baix, es constata un augment important en relació a l’any anterior en el qual només
es van presentar 2 propostes.

46

Línia estratègica 3
ARTICULACIÓ D’INICIATIVES EN FAVOR DE LES PERSONES
MIGRANTS I REFUGIADES
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OBJECTIU1: Donar resposta a la situació de les persones refugiades

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.1. Impulsar accions d’assistència humanitària

1.1.1 Donar continuïtat a les accions amb persones refugiades a través de l’ajuntament de
Chios
A l’any 2016 es va iniciar una campanya per reforçar les activitats del Fons respecte a les migracions
i les persones refugiades. Com a conseqüència d’això, es va aprovar un projecte de col·laboració
amb la municipalitat de l’illa grega de Chios, illa que ha afrontat un flux massiu de persones migrant
en els darrers dos anys, amb totes les dificultats que açò comporta.
El projecte Menorca amb Chios és la primera experiència del Fons amb un municipi d'Europa.
Inicialment es va aprovar el projecte per un import 40.000 €, més 2.686 € més provinents d’una
donació del CEIP Margarida Florit.
Durant el 2016 es van desenvolupar les activitats següents a dos dels cinc campaments de persones
refugiades que hi ha a l’illa (Souda i Dipethe), que acullen entre 1.000 i 1.500 persones:
- Contractació d’un advocat durant sis mesos per donar informació i assessorament per tramitar
la sol·licitud d’asil i reagrupament familiar.
- Garantir el subministrament d’aigua i electricitat durant sis mesos als campaments de persones
refugiades.
- Adquisició d’una nevera per mantenir totes les donacions de menjar i medecines que fa la
població local.
Va quedar pendent la concreció de la segona part del projecte.

 A.1.1.1.1 Valorar diferents opcions de col·laboració amb les persones refugiades de
Chios
La comunicació amb Chíos de cara a la presentació d’una segona part d’intervenció amb els
refugiats va començar a ser poc fluïda. No es va obtenir resposta als requeriments de propostes per
la segona part del projecte que se’ls va fer. D’altra banda, a 31 de desembre, l’ajuntament encara té
pendent de completar la justificació de les activitats realitzades en la primera part del projecte.
A tot això, es va sumar el desmantellament del campament de Souda. Per tant, a la Junta de
setembre de 2017, es va acordar cancel·lar el segon pagament del projecte i desviar aquest fons al
projecte de Salvamento Marítimo Humanitario. Per tal de comunicar aquesta situació a la
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contrapart, s’aprovà remetre una carta al batle de Chíos per comunicar l’anul·lació de la segona part
del projecte i valorar la col·laboració fins el moment establerta.

 A.1.1.1.2. Aprovació d’una proposta d’acció
 Atenció Sociosanitària a Grècia: Salvamento Marítimo Humanitario
Una vegada acordada la cancel·lació de la segona part del projecte amb l’ajuntament de Chíos i
destinar aquest fons a Salvamento Marítimo Humanitario, està aprovat que aquesta entitat rebrà
50.345,64 euros per realitzar les activitats del seu projecte.
Després de diferents modificacions en el plantejament del projecte, ha quedat definit com “Millora
de l’assistència sanitària a l’illa de Chíos” per tal de treballar entorn a la consecució dels següents
resultats:
-

Reforçar el serveis d’assistència primària al campament.
Enfortir el servei d’assistència sanitària d’emergència i l’assistència sanitària als nouvinguts.
Reforçar l’assistència especialitzada (ginecologia, odontologia i oftalmologia
fonamentalment, i proves específiques).
Millorar el seguiment o coordinació de les entitats i institucions implicades.

1.1.2- Acompanyar i impulsar la causa del poble saharaui


A.1.1.2.1. Acompanyar l’AAPS de Menorca en el desenvolupament d’activitats
i/o projectes relacionats amb el poble sahrauí

La Junta de Govern va aprovar destinar 25.000 euros a un projecte d’ajuda humanitària als
campaments de refugiats sahrauís a Tindouf. Es van impulsar dues trobades amb representants de
l’entitat i des del Fons es van fer diferents oferiments per tal de poder acompanyar l’entitat en la
seva revitalització i l’elaboració d’un projecte. L’entitat va fer gestions al respecte, però finalment va
rebutjar presentar cap proposta.

1.1.3- Encetar un projecte en defensa dels drets humans a la frontera sud


A.1.1.3.1 Explorar les possibilitats de col·laboració amb entitats de la frontera
sud en la defensa dels drets humans i aprendre de l’experiència sobre incidència

Es va fer un mapeig de diferents entitats marroquines que podrien ser susceptibles de col·laborar
amb el Fons Menorquí en un projecte de defensa dels drets humans a la frontera sud. La intenció
era conèixer-les durant la visita prevista al Marroc i després decidir. La cancel·lació del viatge va
trastocar aquestes previsions.
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Finalment, es va contactar directament amb AHLAM, entitat marroquina que actualment treballa
amb el Fons Català de Cooperació i també amb el Fons Mallorquí.
Durant l’elaboració del projecte han sorgit dificultats respecte de la planificació inicial, per la qual
cosa l’inici de la intervenció s’ha demorat. El Fons Mallorquí co-finançarà l’acció.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.2. Incidir pel canvi de polítiques migratòries

S’han dut a terme les accions programes en relació a la línia de mobilitat humana. La voluntat que
les iniciatives es plantegin a partir del consens ha fet que algunes de les accions programades
s’hagin executat amb més lentitud del que s’havia previst. Malgrat tot, la valoració és que les passes
donades es valoren positivament de cara al compliment de l’objectiu.

1.2.1 Fomentar la creació d’un grup d’incidència política
 A.1.2.1 Facilitar les relacions per a la creació d’una comissió d’incidència
S’ha creat una comissió d’incidència per a la defensa dels drets de les persones refugiades formada
per diferents càrrecs institucionals. S’ha elaborat un pla d’acció, al qual en el decurs de 2017 s’ha
donat compliment al 65 per cent de les accions proposades. La resta s’executaran en el decurs de
2018.

 A.1.2.1.1 Acompanyar i fer el seguiment de la comissió
El Fons ha acompanyat a la comissió d’incidència i ha afavorit el compliment de les accions
realitzades.

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.3. Donar a conèixer les causes que mouen els moviments
migratoris i també de les persones refugiades

Durant el 2017 s’ha desenvolupat la campanya Menorca es Mou organitzant activitats pròpies i
participants o donant suport a accions alienes. Durant la campanya s’han realitzat 15 activitats que
han arribat a més de 1.000 persones.

1.3.1 Impulsar i acompanyar activitats alienes i pròpies
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 A.1.3.1.1 Menorca es Mou
Les xifres de mobilitat humana arreu del planeta s'han multiplicat per dos en el decurs de la darrera
dècada. La situació actual fa evident la necessitat de respostes que requereixen un abordatge
conjunt i compromès entre els diferents sectors de la nostra societat. És per aquesta raó que el
Fons Menorquí de Cooperació dona continuïtat a la campanya pels drets de les persones migrades i
refugiades iniciada al 2016. Els objectius de la campanya són els següents:
OG1. Ampliar el coneixement de la societat menorquina sobre els drets de les persones migrades i
refugiades
OE1. Donar suport al desenvolupament d’activitats ciutadanes relacionades amb els drets de les
persones migrants i refugiades
OE2. Augmentar el número d’espais d’informació rigorosa, consistent i crítica sobre els drets de les
persones migrants i refugiades.
Aquesta campanya va ser aprovada per un import de 7.500 € i posteriorment, ala junta del 14 de
setembre, es va ampliar aquesta quantitat fins als 11.587€. Està previst que finalitzi el març de
2018.
Les activitats desenvolupades durant el 2017 són les que es descriuen a continuació:
 Presentació i col.loqui sobre Cuando la Revolución Termine
El 27 de gener va tenir lloc a la biblioteca de Maó la presentació del llibre Cuando la Revolución
Termine, de la periodista i activista Leila Nachawati. L’acte es va realitzar amb la col·laboració de la
xarxa de biblioteca i dels grups de lectura de l’illa. Hi van assistir més de 80 persones.
 Xerrada La causa sahrauí
L’Associació d’Amics i Amigues del Poble Sahrauí van organitzar la xerrada La Causa Sahrauí amb
Jira Bulahy, delegada de la República Sahrauí i representant del Front Polisari a Espanya. Va ser el
17 de febrer a l’Ajuntament de Ferreries.
 Trobada amb Nadia Ghulam
Nadia Ghulam, autora i protagonista del llibre El secret del meu turbant va ser a Menorca els dies 29
i 30 de març per compartir la seva experiència amb l’alumnat de 3r i 4r d’ESO de l’institut Cap de
Llevant i amb les persones interessades mitjançant una xerrada oberta a la biblioteca de Sant Lluís.
A les diferents activitats hi van participar més de 400 persones.
 Cafè del món amb SOM REFUGIATS
En el marc del suport del Fons al col.lectiu SOM REFUGIATS en la defensa dels drets de les persones
migrants i refugiades, el 28 d’abril es va facilitar una activitat per a la creació d’una part dels
continguts del festival A MENORCA SOM REFUGIATS
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 Migracions i tracta de persones
Xerrada a càrrec de la Fundació Amaranta a Can Victory el 3 de maig. Hi van assitir menys de 15
persones.
 Xerrada Crisi del Refugiats al Mediterrani
Participació del vicepresident del Fons i conseller de cooperació a la xerrada Crisi del Refugiats a la
Mediterrània organitzada per l’agrupament escolta Sant Bartomeu.
 Exposició «Rostres d’Empoderament”»
Exposició sobre la situació de les dones palestines a la franja de Gaza de l’URWA. Va estar oberta al
públic del 2 al 14 de juny a la biblioteca de Ferreries, del 19 de juny al 4 de juliol a l’hospital Mateu
Orfila i del 5 al 16 de juliol a la sala multifuncional des Castell.
 Dia de les persones migrants i refugiades a l’IES M.A. Cardona
Participació el dia 20 de juny a la taula rodona organitzada per l’institut M. A Cardona per l’alumnat
DE 4t ESO sobre la situació de les persones migrants i refugiades al Mediterrani. Es calcula que hi
van assistir més de 100 persones.
 Acte a Menorca Volem Acollir
En motiu del dia de les persones refugiades, les administracions locals de l’illa van organitzar un
acte institucional per tal de comunicar el seu posicionament envers la situació de les persones
refugiades i presentar les accions: comptadors Veniu ja i cadires A MENORCA VOLEM ACOLLIR.
 Jornades Recomanacions per una comunicació intercultural
Donant continuïtat a les accions del Pacte Ètic amb els mitjans de comunicació, es va convidar als
mitjans de Menorca i als membres de la Junta a participar a la Jornada Recomanacions per una
Comunicació Intercultural el 19 de juliol a Palma. Tanmateix, cap persona hi va assistir.
 Projecció Nacido en Siria amb l’associació de veïns des Mercadal
El Fons ha participat en la projecció i posterior col·loqui de la pel·lícula Nacido en Síria projectada al
centre de convencions des Mercadal el 26 de setembre.
 Xerrada Experiència d’un tripulant del vaixell Astral
Del 30 d’octubre al 3 de novembre es van realitzar xerrades als instituts de Menorca sobre la
situació de les persones migrants i refugiades al mediterrani a través de l’experiència d’un membre
de Proactiva Open Arms tripulant del vaixell Astral. Activitat organitzada pel col.lectiu SOM
REFUGIATS.

 Xerrada La humanitat a la deriva. Diari de bord d’un refugiat
Xerrada oberta amb Abo Baker Mahmoud, refugiat sirià d’origen palestí i Fernando Pujol, tripulant
de l’Astral sobre la situació de les persones migrants i refugiades al Mediterrani. Es va realitzar el 3
de novembre a la sala Joana de Vigo i Esquella de Ciutadella amb una assistència de més de 70
persones.
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 Xerrada Servei Marítim Humanitari a l’hospital Mateu Orfila
Xerrada d’un membre de l’entitat Servei Marítim Humanitari a l’hospital Mateu Orfila per tal de
donar a conèixer la situació de les persones refugiades entre el personal sanitari de Menorca per
possibles voluntariats a Chios.
 Asil i refugi en primera persona
Activitat per alumnat de secundària i batxillerat organitzada pel Consell de Menorca amb la
col.laboració del Fons en motiu del dia mundial dels drets humans. En aquesta edició es va centrar
en conèixer de primera mà l’experiència de persones migrants i refugiades de Balears amb la
participació de Mariela Patiño (Colómbia), Calama Mulay (Sàhara) i Waad Khairulah (Iraq).
Hi van participar els grups de 3r i 4rt del col.legi Sant Francesc d’Assís.

Activitats previstes 2018
 Taller Què significa ser una persona refugiada
Durant el primer semestre del 2018 es realitzarà el taller Què significa ser una persona refugiada?
als instituts de Menorca. Es tracta d’una proposta oferta a través del programa Salut Jove del
Consell dirigida a alumnat de 3r ESO. Aquest taller està realitzat per l’associació cultural Es Fa i es
preveu realitzar 40 sessions.

 Taller per cinquè de primària sobre migracions is refugi
En el marc de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants el fons financia la realització d’un taller de
tres sessions sobre migracions i refugi pels grups de 5è de primària a través dels programes
municipals Obrint Portes (ciutadella) i Amb Bona Lletra (Maó). El taller serà realitzat per l’ONG
MIRA.

 #SomDones i Cinema Social
Es preveu col.laborar amb el Festival de Cinema de Menorca amb la projecció i col.loqui d’una
pel.lícula sobre migració i dones a finals de gener.

 Sessions sobre Migracions i Refug a la Universitat Oberta per a Majors (UOM)
Donant continuïtat a la col.laboració entre el Fons i la UOM, durant el mes de gener es realitzaran
dues sessions sobre migracions i refugi a Maó, Ciutadella i Alaior. Destacar que es contarà amb el
testimoni en primera persona de Yulis Vargas (Veneçuela), Jenifer Cantarero (Honduras), Joachim
Bossy (Senegal), Fathija EL Hajjoui (Marroc), Susana Parro (membre de l’AAPS).

 Visita Nadia Ghulam 2018
Duran el mes de febrer està previst organitzar una nova visita de Nadia Ghulam per compartir la
seva experiència amb l’alumnat dels diferents instituts de Maó que treballen sobre el llibre El secret
del meu turbant.
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 A.1.3.1.2 Donar suport a les entitats del Fons
Inclòs dins A.1.3.1.1 Menorca es Mou

 A.1.3.1.3 Donar suport a entitats alienes
Inclòs dins A.1.3.1.1 Menorca es Mou

OBJECTIU ESPECÍFIC 1.4. Preparar l’acollida

Les administracions de Menorca han acordat, de manera consensuada, que el Fons Menorquí
elabori un Pla d’acollida per a persones refugiades a Menorca. Així mateix s’han celebrat diferents
trobades a nivell institucional per comprometre part de la dotació del Pla. Aquesta redacció s’ha dut
a terme comptant amb la complicitat de Creu Roja i el compromís de la Conselleria de Benestar del
Consell de Menorca.

1.4.1 Elaboració d’un pla d’acollida
 A.1.4.1.1 Coordinació del mapa de recursos a través del CTI
S’ha mantingut l’assistència anual a la Comissió Tècnica d’Immigració, formada per personal tècnic
de les diferents administracions publiques de l’illa, així com representació de les delegacions de
Sanitat i Educació i de diferents entitats socials, entre les que s’hi troba el Fons.
Inicialment, des del Fons s’havia plantejat que l’elaboració del mapa de recursos per a l’acollida de
persones refugiades, que les administracions van encomanar al Fons, es pogués coordinar a través
de la CTI per tal d’aprofitar l’expertesa dels seus components. Tanmateix, aquesta implicació no ha
estat finalment possible per mor de les funcions de l’esmentada comissió.
L’elaboració del Pla d’Acollida ha estat assumida pel Fons, tot i que s’ha informat dels avenços a la
CTI.

 A.1.4.1.2 Coordinació d’accions amb la Conselleria de Benestar Social
L’acció d’elaboració del Pla d’Acollida s’ha fet amb la col·laboració i la necessària coordinació amb la
Conselleria de Benestar.
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 A.1.4.1.3 Presentació del pla d’acollida
La voluntat de consens i implicació de tots els actors implicats, ha motivat que l’elaboració del Pla
avanci més lentament del que s’havia contemplat. Està previst que la presentació es faci el 2018.

 A.1.4.1.4 Seguiment del pla d’acollida
L’aplicació i seguiment del Pla d’Acollida resta pendent de la seva aprovació.
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ANNEX 1
Projectes aprovats 2017

A continuació, presentem el total de projectes i programes aprovats per la Junta de Govern durant
el 2017:
ENTITAT
Núm.
SOL·LICITANT
PAÍS
Junta de Govern , 23 de març 2017

TÍTOL DEL PROJECTE

Resposta de la Creu Roja Española
davant la crisis migratori en Europa

TOTAL
PROJECTE

RESOLUCIÓ
JUNTA

3.351.288,88 €

15.000 €

2017/315

CREU ROJA

Grècia

2017/011

Propi

Menorca

El viatge de'n PINGU. Conte sobre el
canvi climàtic i la sostenibilitat
ambiental

1.678,44 €

1.378,44 €

2017/012

Secretariat
diocesà de
missions

Menorca

Els infants ajuden als infants

12.160,00 €

3.085,00 €

2017/013

Propi

Menorca

Formació i empoderament de les
entitats sòcies-Pla estratègic

15.000,00 €

15.000,00 €

2017/014

Propi

Menorca

Menorca es Mou II

7.500,00 €

7.500,00 €

Junta de Govern , 04 de juliol 2017
2015/094

MIRA

Menorca

Ampliació Tallers

735,00 €

735,00 €

Grècia

Servei d’atenció sanitària

119.680 €

50.345,64 €

2017/128

Salvamento
Marítimo
Humanitario

2017/317

Casa Planetaria

Grècia

Servei d’atenció odontològica

15.000 €

2017/316

STEI

Perú

Enfortiment capacitats educatives en
situació de post-emergència La Arena
Piura

15.000 €

2017/127

AHLAM

Marroc

Activitats extraescolars per a fillets i
filletes en edat preescolar

25.000 €

Ampliació Menorca es mou II

4.087,00 €

Junta de Govern, 14 de setembre 2017
2017/014

Propi

Menorca
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2017/238

2017/124

2017/239

2017/240

Mans Unides

ACUA

ENTREPOBLES

CREU ROJA

88.768,53 €

39.994,77 €

Nicaragua

Millora de la seguretat alimentària i
protecció del medi ambient en la
microconca Sabana Gran, Palacagüina
fase III.

51.432,10 €

40.000,00 €

El Salvador

Enfortiment de les capacitat
organitzatius i productius de dones
rurals a 3 municipis de la zona Sud La
Libertad.

164.321,60 €

40.000,00 €

Nicaragua

El dret humà a la salut prioritzant
dones, joves i infants enfortint
capacitats locals i participació
comunitària.

210.216,23 €

40.000,00 €

El Salvador

Enfortiment del paper de la societat
civil per l’atenció i protecció dels DDHH
de les víctimes de violència social.

Xarxa de Centres Educatius Cooperants

33.480,15 €

20.410,03 €

Junta de Govern, 14 de desembre 2017
Menorca2017/015
Propi
Nicaragua
2017/016

Propi

Menorca

Llibres per entendre i canviar el món

4.059,02 €

3.989,02 €

2017/017

MIRA

MenorcaNicaragua

Vídeo Camí de l'escola II

27.078,19 €

21.563,40 €

2017/018

ES FAR

2.943,91 €

2.292,01 €

2017/241

STEI-i

51.213,00 €

40.000,00 €

2017/126

Tecuilcán

100.962 €

70.000 €

2017/125

ADEO

87.318,18 €

70.000 €

Expo Camins. El viatge de les persones
refugiades
Apoderar
dones
i joves a Guatemala
Guatemala
(proj 2)
Millorar les condiciones de vida de la
població empobrida a Ometepe
Nicaragua
(Fase III programa 2)
Millorar les condicions d’accés a la salut
Marroc
materno-infantil a Tassift
Menorca

TOTAL PROGRAMES: 255.345,64 €
TOTAL COOPERACIÓ: 199.994,77€
TOTAL SENSIBILTIZACIÓ I EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT: 80.039,90 €
TOTAL EMERGÈNCIA I AJUDA HUMANITÀRIA: 45.000 €
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PROJECTE D’EMERGÈNCIA I AJUDA HUMANITÀRIA

Número projecte: 2017/315
Entitat sol·licitant: Creu Roja
Contrapart: Media Luna Roja Palestina
Títol: Resposta de la Creu Roja Española davant la crisis migratoria en Europa
País : Grècia
Import total : 3.351.288,88 €
Import sol·licitat : 15.000€
Criteris d’exclusió directa de l’entitat








L’entitat sol·licitant o contrapart local té afany de lucre
L’entitat sol·licitant o contrapart local no està inscrita com a tal.
L’entitat no compta amb seu o delegació permanent a Menorca
No tenir com a finalitat en els estatuts, l’emergència o ajuda humanitària
Tenir informes pendents de projectes de dues convocatòries anteriors, essent els motius del
retard imputables a l’entitat.
Tenir projectes aprovats de dues convocatòries anteriors sense començar
No comptar amb experiència prèvia en aquest camp

Criteris d’exclusió directa del projecte




El projecte no s’ajusta a cap de les línies sectorials, geogràfiques i estratègiques definides a
les bases.
El projecte no utilitza el formulari del Fons o no ha omplert tots els apartats que en ell s’hi
han establert.
No presenta un diagnòstic de les necessitats del país

OBSERVACIONS:
 Puntuació mínima per apartat de formulació: cadascun dels apartats ha de ser puntuat com
a mínim amb un 60% de la puntuació de manera que la puntuació mínima perquè el
projecte pugui ser aprovat serà de 60 punts en total.
 En el cas que dos projectes obtinguin la mateixa puntuació, es prioritzarà aquella proposta
que tengui una valoració més elevada en l’apartat del Projecte (3).

VALORACIÓ
Entitat sol·licitant

13

93%

Entitat local

11

78%

Projecte

50

69%

Puntuació total sobre 100

75

75%

Resum del projecte
El projecte té com a objectiu la donar assistència a 3.232 persones refugiades que viuen als camps
de Ritsona i Skaramagas a través de atenció sanitària, psicosocial, acompanyament i promoció de
higiene.
Des del 2015 a través de Grècia s'han donat moviments migratoris massius que han requerit
assistència d'emergència i ajuda humanitària. A causa dels esdeveniments polítics des de març del
2017 (acord de la UE Turquia, tancament de fronteres en la ruta dels Balcans, etc.) moltes persones
han quedat atrapades en els diferents camps de Grècia a l'espera de compliment d'acords
Internacionals de re ubicació o resolució de les seves sol·licituds d'asil. Les persones s'enfronten a la
incertesa sobre la seva vida i el seu futur després d’haver fugit d'una guerra i situacions d'un perill
extrem.La proposta pretén mitigar els factors de risc per a la salut i crear espais segurs on aquestes
persones puguin recuperar la seva confiança. La intervenció compta amb tres eixos: Salut, Promoció
e Higiene als camps (gestió residus, kits higiene, etc) i suport Sicosocial. Amb la aportació del Fons es
plantejan les següents activitats del primer eixe Salut:
- Equipament i manteniment de les clíniques de salut de Ritsona i Skaramagas Per realitzar millores
necessàries de les clíniques i equipar amb material que ens falta tant la clínica com als col·laboradors
de les clíniques.
 Material socors i emergència(cadira de rodes, negatoscopio, tensiòmetres)
 Instal·lacions tècniques (aire condicionat, sistema contra incendis, sistema de seguretat)
 Reposats d'instrumental metge
 Equipament per a col·laboradors
- Provisió de cures bàsiques de salut en les clíniques de Ritsona i Skaramagas i subministrament de
medicaments: es recolzarà la provisió dels següents serveis: medicina general, pediatria, ginecologia,
consulta matrona, infermeria, dentista, referències acompanyades a hospitals i subministrament de
medicaments.




Compra d'un ordinador per a la gestió de dades de les consultes realitzades, realització
d'informes mèdics, gestió de farmàcia i per a tot aquelles gestions necessàries a realitzar pel
personal sanitari en les clíniques.
Compra de medicaments bàsics que són lliurats als refugiats quan el diagnòstic realitzat així
ho demanda.

S’estima que el nombre de persones que es beneficiaran de forma directa és de SKARAMAGAS: 1.572
persones del camp Skaramaas, 777 persones del camp de Ritsona.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes d’emergència o ajuda humanitària (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (1 punts)
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1 punt)

3

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1 punt)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

2

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)
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2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes d’ emergència o ajuda humanitària (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)

2

- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

2

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

0
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3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

4

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)
3
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)1 punts
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

8

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)1 punt
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3)2 punts
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2)
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3)1 punt

7

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3) 2 punts
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

9

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució (0-3) 2
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5)4 punts

10

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6)
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2) 0 punt
- Viabilitat política (0-2)1 punt

4

- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2)
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

5

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)3 punts
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PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ

Número: 2017011
Títol: El Viatge de’n Pingu. Conte sobre el canvi climàtic i la sostenibilitat ambiental
Entitat que el presenta: FONS
Zona: MENORCA
Beneficiaris: infants
Sector: Sensibilització i medi ambient
Import total projecte: 1.678,44€
Sol.licitud a Caixa Colonya: 1.003,24€
Aportació del Fons: 375,20€
Aportació del Fons sense aportació de Caixa Colonya: 1.378,44€
RESUM DEL PROJECTE
El projecte planteja contribuir a la sensibilització sobre la importància de frenar el canvi climàtic i
afavorir la sostenibilitat ambiental a través de l’edició del conte EL VIATGE DE’N PINGU. L’edició
es farà en col.laboració amb l’associació cultural Laboratori de Somnis.
Els exemplars editats es distribuiran entre les escoles i biblioteques de l’illa.
El conte ha estat elaborat a partir de la història narrada per Laboratori de Somnis als contacontes
educatius

Objectiu general
 Afavorir el coneixement sobre el canvi climàtic entre els infants de Menorca
Activitats


Organitzar un contacontes sobre canvi climàtic per a les escoles de la Xarxa de
Centres Educatius Cooperants

Repercussió social


Es preveu realitzar dues representacions a cada centre adherit a la Xarxa i arribar a
un mínim de 500 infants.

Fitxa de presentació de projecte propis 2017
(*) Aportació inclosa en el pressupost del programa de la Xarxa

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ

Número: 2017/012
Títol: “ELS INFANTS AJUDEN ALS INFANTS”
Entitat que el presenta: Secretariat Diocesà de Missions
Zona: MENORCA
Beneficiaris: infants (8 i 11 anys)
Sector: Sensibilització
Import total projecte: 12.160,00€
Import sol·licitat: 6.170,00€
Aportació del Fons:
RESUM DEL PROJECTE
El projecte planteja la realització de l’activitat educativa “Els infants ajuden als infants” per
alumnes de segon cicle de primària de les escoles concertades de quatre municipis de l’illa.
Objectiu
-

Fer descobrir als alumnes de segon cicle de primària, que ells i elles, des de Menorca,
poden ser elements actius en el desenvolupament dels països empobrits

Activitat
-

Es realitzaran 14 jornades educatives amb contacontes i música sobre què poden fer els
infants davant la realitat del món
o Benvinguda
o Contacontes africà
o Testiomins de persones que actuen per canviar la realitat
o Presentació experiència: intercanvi cultural Honduras-Menorca
o Què podem fer nosaltres?

Repercussió social prevista
Es preveu realitzar l’activitat a 7 centres educatius abastant un total de 250 infants.

Fitxa de valoració tècnica 2017

VALORACIÓ TÈCNICA
De l´entitat sol·licitant
1. Té pendent algun informe de projectes de dues convocatòries anteriors? No. És la primera
vegada que presenta un projecte a la convocatòria de sensibilització.
2. Ha complert amb les instruccions i requisits que figuren a les bases sobre l´execució de
projectes de convocatòries anteriors? No s’escau.
3. Compleix els requisits que s´estableixen al punt 2.1. de les bases? Sí
a. Ser persones jurídiques de naturalesa privada o pública, legalment constituïdes i inscrites
en els registres corresponents. El secretariat diocesà de missions és una delegació del
bisbat de Menorca. No té personalitat jurídica pròpia, sinó que utilitza la del bisbat.
b. Tenir seu o delegació permanent a Menorca. Sí
c. Reflectir en els seus estatus la condició de ser una entitat sense afany de lucre i tenir,
entre les seves finalitats, la realització d´activitats i projectes de cooperació, solidaritat i
desenvolupament. El secretariat diocesà de missions no disposa d’estatuts propis, sinó que
actua sota la personalitat jurídica del bisbat de Menorca .
Es defineix com la vessant de cooperació internacional amb els països del sud de l’església
catòlica de Menorca.
d. Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l´experiència de l´entitat o ONG
en el desenvolupament d’activitats de sensibilització. (pendent de rebre la informació
corresponent)
e. Tenir estructura suficient per a garantir el compliment de les seves finalitats socials i els
objectius proposats en el projecte així com la feina de seguiment, control i avaluació
d’aquest. (pendent de rebre la informació corresponent)
f.

Ha presentat tota la documentació que es sol·licita? No

Del projecte proposat
1. Conté tots els elements establerts a les bases ? Sí.
Coherència i planificació. Correcte. Les activitats plantejades al projecte són coherents amb els
objectius i els resultats esperats.
2. Plantejament del projecte
a. Fomenten la difusió d’informació sobre les diferents realitats que conviuen al nostre món i
sobre les causes dels desequilibris entre els països del Nord i Sud.

El projecte planteja la realització d’una activitat amb alumnes de segon cicle de
primària a través de la qual descobriran la realitat d’Honduras i Costa d’Ivori. En el
transcurs de l’activitat també es proposarà inciar un intercanvi epistolar amb infants
d’aquest dos països.

b. Es tracta d’activitats pròpies de la dinàmica interna de l’entitat presentant. No. Es tracta
d’una activitat dirigida a les escoles concertades de l’illa.
c. Intercanvi d’experiències Sud-Nord. S’inclou la presentació de l’experiència d’intercanvi
epistolar entre Hondures i Menorca.
d. Inclou activitats de recaptació de fons. No.
3. Pressupost
a. Desglossament. Correcte.
b. Màxim % del cost del total del projecte. Correcte. L’import sol.licitat suposa el 50,74% del
cost total. Les escoles assumeixen el 23,02% i l’entitat el 17.18% més la preparació de
l’activitat i coordinació amb les escoles i participants a l’activitat.
c. Despeses gestió 8% màxim. No s’inclouen.
d. S’adequa al plantejament del projecte. El projecte planteja el desenvolupament de
l’activitat amb dos professionals de fora de Menorca. El 100% de l’import sol.licitat es
destina a cobrir els honoraris, estada i desplaçament d’aquestes dues persones.
La necessitat dels dos professionals no queda suficientment justificada pels objectius i
desenvolupament de l’activitat.
Els darrers projectes de tallers aprovats pel Fons han estat els següents:
Data
29/06/16

Entitat
ES FAR

14/12/16

MIRA

Títol
Import
Què significa ser una persona 5210€
refugiada?
Tallers escoles cooperants
4.925€

Tallers
40
30-40

4. Seguiment i avaluació (indicadors, mecanismes de seguiment i avaluació) El projecte planteja
un seguiment i avaluació amb la col.laboració de les escoles participants i dels responsables de
les contraparts a Honduras i Costa d’Ivori.

5. Impacte social del projecte. Es preveu arribar a unes 250 persones.
PROPOSTA DE VALORACIÓ I RECOMANACIONS
FAVORABLE. El projecte s’ajusta a les bases del Fons ja que fomenta la difusió d’informació
sobre les diferents realitats que conviuen al nostre món i sobre les causes dels
desequilibris entre els països del Nord i Sud.
Es proposa reduir l’import sol.licitat al 50%.

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ

Número: 2017/013
Títol: Apoderament de les entitats socials i polítiques en el nou paradigma de la cooperació
Entitat que el presenta: FONS
Zona: MENORCA
Beneficiaris:
Sector: incidència
Import total projecte: 15.000€
RESUM DEL PROJECTE
El projecte planteja un procés de renovació i actualització del Fons Menorquí de Cooperació en el
marc del nou paradigma de la cooperació. És la continuïtat del procés iniciat en el decurs de 2016.
FASE 2 (2017)
Objectiu: Definició del Pla Estratègic.
Per a aquesta etapa s’ha designat el Comitè Executiu del Fons com a òrgan de referència per
dinamitzar i impulsar les accions necessàries per a la definició del Pla. Les acciones dutes a terme
han estat les següents:
Etapes:
Definició consensuada visió i valors
Definició consensuada de missió
Proposta de línies estratègiques
Trobades i reunions per a l’anàlisi i el debat
Aprovació prioritats estratègiques

Fitxa de presentació de projecte propis 2017
PROPOSTA TÈCNICA

Menorca es Mou II
El projecte Menorca es Mou és una continuïtat de 2016 i inclourà aquelles activitats relacionades
amb persones migrants i refugiades. Les activitats encara s'han de concretar. A l'espera d'una
concreció de les accions, la proposta és aprovar inicialment un import com el de l'any passat.
Import aprovat a 23/03/16: 7.500€
 Ampliació projecte 2017014 Menorca es Mou II
Es sol.licita una ampliació del projecte Menorca es Mou II per incloure les següents activitats:
-

Tallers salut jove. Proposta de continuïtat del taller Què significa ser una persona refugiada?
Realitzat per l’associació ES FAR. S’han previst 40 tallers (40 sessions). Import: 2.050€

-

Tallers programes municipals. Taller sobre Migracions i Refugi per cinquè de primària
realitzat per l’associació MIRA. S’han previst 10 tallers (30 sessions) a Ciutadella i Maó.
Import:. 1.537€

-

Abraçant la Mediterrània. Espai de trobada entre la cultura àrab i la menorquina en el marc
del Festival de Cinema de Menorca i amb la col.laboració de l’OFIM. Import: 500€

Total ampliació: 4. 087 euros
PRESSUPOST FINAL (aprovat a 14/09/17): 11. 587 euros

PROJECTE DE SENSIBILTIZACIÓ
Número: 2015094
Títol: Tallers escoles cooperants 2016-17
Entitat que el presenta: MIRA
Zona: MENORCA
Beneficiaris: Infants de 10-12 anys
Sector: Sensibilització
Import total projecte: 6.595€
Import sol·licitat: 4.535€
Aportació del Fons:

RESUM DEL PROJECTE
El projecte planteja la continuïtat en la realització del taller formatiu per l’alumnat de tercer cicle
de primària de les escoles de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants sobre el canvi climàtic
Objectiu
Sensibilitzar l’alumnat del tercer cicle de primària de les escoles de la Xarxa sobre canvi climàtic
convidant a reflexionar i a analitzar les causes i conseqüències a nivell local i global.
Activitat
Realització d’un taller de tres sessions de durada per l’alumnat de cinquè de primària sobre canvi
climàtic.
Repercussió social prevista
Es preveu que hi participaran 500 alumnes d’un mínim de 10 centres d’educació primària de l’illa
adherits a la Xarxa de Centres Educatius Cooperants

Fitxa de valoració tècnica 2015. Ampliació 2017
Es demana aprovar una quantitat de 735 euros per cobrir les despeses de l’execució del taller
Sostenibilitat, interdependència i canvi climàtic del programa educatiu Obrint Portes (Ajuntament
de Ciutadella).
Aquest taller forma part del projecte Tallers escoles cooperants que es desenvolupa a la Xarxa de
Centres Educatius Cooperants i que es fa extensiu a través del programa Obrint portes a la resta
d’escoles de primària de Ciutadella. En el curs 2016/17 han estat dues CEIP Pintor Torrent (1 grup/3
sessions), col.legi La Consolació (2 grups /6 sessions).
Aquest taller ha estat desenvolupat per l’ONG MIRA.
En anys anteriors les sol.licituds d’aquest programa es cobrien amb el pressupost del projecte
general. Aquest any no ha estat possible, per l’augment d’hores de preparació i formació dels
monitors i monitores.

PROGRAMA PROPI

Número: 2017/128
Entitat sol·licitant: Salvamento Marítimo Humanitario
Contrapart:
Títol: Servici Atenció Sanitari a Chios
Pais : Chios, Grècia.
Import total : 119.680,00 €
Import sol·licitat : 27.000,00€

Criteris d’exclusió directa de l’entitat









L’entitat sol·licitant o contrapart local té afany de lucre
L’entitat sol·licitant o contrapart local no està inscrita com a tal.
L’entitat no compta amb seu o delegació permanent a Menorca
No tenir com a finalitat en els estatuts, l’emergència o ajuda humanitària
Tenir informes pendents de projectes de dues convocatòries anteriors, essent els motius del
retard imputables a l’entitat.
Tenir projectes aprovats de dues convocatòries anteriors sense començar
No comptar amb experiència prèvia en aquest camp

Criteris d’exclusió directa del projecte




El projecte no s’ajusta a cap de les línies sectorials, geogràfiques i estratègiques definides a
les bases.
El projecte no utilitza el formulari del Fons o no ha omplert tots els apartats que en ell s’hi
han establert.
No presenta un diagnòstic de les necessitats del país

OBSERVACIONS:
 Puntuació mínima per apartat de formulació: cadascun dels apartats ha de ser puntuat com
a mínim amb un 60% de la puntuació de manera que la puntuació mínima perquè el
projecte pugui ser aprovat serà de 60 punts en total.
 En el cas que dos projectes obtinguin la mateixa puntuació, es prioritzarà aquella proposta
que tengui una valoració més elevada en l’apartat del Projecte (3).

VALORACIÓ
Entitat sol·licitant

7

50%

Entitat local

7

50%

Projecte

38

53%

Puntuació total sobre 100

52

52%

Resum del projecte
Davant la crisi humanitària que es va generar en el Mar Egeo (Grècia) el novembre del
2015, es va crear l'associació Salvament Marítim Humanitari (SMH) per socórrer i
assistir a les persones que no troben una altra sortida que arriscar la seva vida creuant el
mar. L'objectiu principal del projecte és oferir una ajuda sanitària de garantia als
refugiats dels països al mig Orienti en conflicte que han estat allotjats a l'illa
de Chíos (fonamentalment en el camp de Souda). L'objectiu és crear un servei
mèdic gestionat per voluntaris grecs i espanyols amb la intenció que pugui
aportar aquesta ajuda, tant als refugiats, com als habitants sense recursos que ho
necessitin.
La primera fase se centrarà a habilitar un espai perquè pugui albergar les
diferents consultes, inclosa una consulta especial ginecològica. Al mateix temps a
adquirir material i mobiliari sanitari.
Una segona fase buscarà
espanyols als voluntaris grecs.

transferir

el

coneixement

dels

professionals

En l'última fase se centraria en la delegació de les competències
locals perquè acabi administrat i gestionat pels mateixos habitants de l'illa.

als

sanitaris

voluntaris

Des del centre es proporcionarà assistència mèdica:
a) Serveis nocturns: S'atendran les necessitats mèdiques en els horaris de nit amb infermers, metges
i tècnics en els camps de refugiats on s'autoritzi l'entrada podent ser apartaments, domicilis o hotels
on es requereixi mitjançant trucada telefònica al nombre d'assistència.
b) Serveis mèdics en horari diürn: S'atendran les necessitats mèdiques en horaris diürns d'aquelles
persones que ho sol·licitin, s'informarà inicialment dels serveis disponibles a la xarxa d'assistència.
Sent l'assistència de SMH sempre una segona opció en horari diürn.
c) Servei de trasllat de pacients: En cas de ser requerida l'assistència per a un trasllat de pacient,
haurà de ser autoritzat per al trasllat per les autoritats sanitàries competents
d) Assistència a malalts crònics: Es realitzarà seguiment de malalts crònics complexos: visites
freqüents, la medicació necessària, traducció de l'historial clínic a l'anglès i/o al grec (almenys un
resum).

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes d’emergència o ajuda humanitària (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (0)
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (0)

0

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (0)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

0

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments

0

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons

7

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes d’ emergència o ajuda humanitària (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)
- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)
- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)
- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts) 1 punt
- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

4

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)1 punt
3
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

6

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3)1 punt
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2) 1punt
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2) 1 punt
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2) 1 punt
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3)1 punt

5

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3) 2 punts
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)1 punt
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

6

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3)1
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5) 3 punt

5

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6) 2 punt
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2) 1 punt
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2)
- Viabilitat política (0-2) 1 punt

4

- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2) 1 punt
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

5

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4) 3 punts
38

PROJECTE D’EMERGÈNCIA I AJUDA HUMANITÀRIA

Número: 2017/317
Entitat sol·licitant: Acció Planetària
Contrapart:
Títol: Casa Planétaire
Pais : Atenas, Grècia.
Import total : 65.400,00 €
Import sol·licitat : 15.000,00 €

Criteris d’exclusió directa de l’entitat









L’entitat sol·licitant o contrapart local té afany de lucre
L’entitat sol·licitant o contrapart local no està inscrita com a tal.
L’entitat no compta amb seu o delegació permanent a Menorca
No tenir com a finalitat en els estatuts, l’emergència o ajuda humanitària
Tenir informes pendents de projectes de dues convocatòries anteriors, essent els motius del
retard imputables a l’entitat.
Tenir projectes aprovats de dues convocatòries anteriors sense començar
No comptar amb experiència prèvia en aquest camp

Criteris d’exclusió directa del projecte




El projecte no s’ajusta a cap de les línies sectorials, geogràfiques i estratègiques definides a
les bases.
El projecte no utilitza el formulari del Fons o no ha omplert tots els apartats que en ell s’hi
han establert.
No presenta un diagnòstic de les necessitats del país

OBSERVACIONS:
 Puntuació mínima per apartat de formulació: cadascun dels apartats ha de ser puntuat com
a mínim amb un 60% de la puntuació de manera que la puntuació mínima perquè el
projecte pugui ser aprovat serà de 60 punts en total.
 En el cas que dos projectes obtinguin la mateixa puntuació, es prioritzarà aquella proposta
que tengui una valoració més elevada en l’apartat del Projecte (3).

VALORACIÓ:
Entitat sol·licitant

6

43%

Entitat local

6

43%

Projecte

39

54%

Puntuació total sobre 100

51

51%

Resum del projecte
Casa Planetària és un projecte que, desde el voluntariat, la participació inclusiva i l'autogestió, busca
proveïr diversos serveis de primera necessitat, primordialment l'educació i l'accés a la salut, en dues
de les tres plantes d'un edifici situat al centre d'Atenes. L'oferta mèdica i educativa comptarà amb
sengles plantes llogades, permetent una fàcil interacció entre tots dos serveis així com amb el grup
de refugiats que recentment ha començat a gestionar un restaurant col·lectiu en la planta baixa del
mateix edifici. L'estreta cooperació entre l'ONG i el grup esmentat, els membres del qual són
residents dels squats, permetrà que Casa Planetària sigui autònoma i auto-sostenible a llarg termini.
Gràcies a l'acord entre l'ONG i els membres del restaurant, en el qual s'estableix un finançament
parcial per part dels últims, d'acord amb les seves possibilitats econòmiques i una vegada hagin
aconseguit l'estabilitat necessària.
Les activitats se centraran en dos eixos:
- Atenció Sanitària: primària, dental, especialitzada i assistència psicològica. Es comptarà amb una
farmàcia social i es conformaran grups d'acompanyament als serveis de sanitat pública i promotors
de la salut comunitària.
- Oferta formativa: cursos d'idiomes, coneixement universal, esport i art. Es disposarà d'un servei de
guarderia i cursos de reforç escolar. Per a la població adulta s'ha previst formació professional,
educació sexual i reproductiva, cura de nens i lactància.
L'aportació del Fons es destinarà principalment al material de servei d'odontologia: Aparatologia
dental, Instrumental dental i Manteniment.
En la part d'atenció sanitària bàsica esperen atendre al voltant de 3.000 pacients en el període de 6
mesos i en la part d'atenció dental esperem atendre al voltant de 1.500 pacients en el mateix
període
de
temps.
Tot això està dissenyat per ser dirigit a més de 2.000 persones migrants i refugiades que, actualment,
resideixen en nou diferents edificis ocupats així com a tots aquells que també estan en situació de
necessitat
i
que
resideixen
fora
dels squats.
La participació és constant en totes les fases de volutnariat internacional i local, així com la població
refugiada migrants i residents en els squats. D'aquesta manera, el present projecte no només
involucra a les comunitats, sinó que també les empoderarà incrementant la salut, l'educació i una
auto-sostenibilitat dirigida pels protagonistes de l'anomenada "crisi dels refugiats" recuperant, així,
de nou, el poder sobre les seves vides i fent front a l'exclusió social juntament amb les comunitats
locals en un entorn inclusiu.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes d’emergència o ajuda humanitària (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (1)
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1)

0

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

0

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària

0

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments

0

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons

6

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes d’ emergència o ajuda humanitària (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)
- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)
- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)
- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts) 1 punt
- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

5

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)
4
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

7

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)1 punt
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3)
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2) 1 punt
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2) 1 punt
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3)

8

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3) 1punt
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)1 punt
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

5

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3)1
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5) 2 punts

3

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6) 1 punt
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2) 1 punt
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc.) (0-2)
- Viabilitat política (0-2)

3

- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2) 1 punt
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2) 1 punt

4

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4) 3 punts

39

PROJECTE D’EMERGÈNCIA I AJUDA HUMANITÀRIA

Número: 2017/316
Entitat sol·licitant: STEI
Contrapart: Instituto Pedagogía Popular
Títol: Enfortiment de les capacitats educatives en situació de post emergéncia
País : Piura, Perú.
Import total : 15.000 €
Import sol·licitat : 15.000€
Criteris d’exclusió directa de l’entitat








L’entitat sol·licitant o contrapart local té afany de lucre
L’entitat sol·licitant o contrapart local no està inscrita com a tal.
L’entitat no compta amb seu o delegació permanent a Menorca
No tenir com a finalitat en els estatuts, l’emergència o ajuda humanitària
Tenir informes pendents de projectes de dues convocatòries anteriors, essent els motius del
retard imputables a l’entitat.
Tenir projectes aprovats de dues convocatòries anteriors sense començar
No comptar amb experiència prèvia en aquest camp

Criteris d’exclusió directa del projecte




El projecte no s’ajusta a cap de les línies sectorials, geogràfiques i estratègiques definides a
les bases.
El projecte no utilitza el formulari del Fons o no ha omplert tots els apartats que en ell s’hi
han establert.
No presenta un diagnòstic de les necessitats del país

OBSERVACIONS:
 Puntuació mínima per apartat de formulació: cadascun dels apartats ha de ser puntuat com
a mínim amb un 60% de la puntuació de manera que la puntuació mínima perquè el
projecte pugui ser aprovat serà de 60 punts en total.
 En el cas que dos projectes obtinguin la mateixa puntuació, es prioritzarà aquella proposta
que tengui una valoració més elevada en l’apartat del Projecte (3).

VALORACIÓ:
Entitat sol·licitant

11

79%

Entitat local

10

71%

Projecte

47

65%

Puntuació total sobre 100

66

66%

Resum del projecte
El projecte "Enfortiment dels capacitats educatives en situació de post emergència" La Sorra– PiuraPerú, busca contribuir a millorar les condicions materials de les escoles en situació de post emergència
per inundacions en el districte de la Sorra – Piura - Perú.
La Arena a Piura compte 34, 584 habitants, amb un índex de desenvolupament humà de 0,5559 i un
58% de població en situació de pobresa.
Aquesta situació es veu agreujada quan la zona s'ha afectat pels desastres naturals, en est caso
inundacions deslligat pel Fenomen del Niño a Perú, fet que les autoritats tant nacionals com a
regionals, provincials i distritals, van subestimar sens realitzant obres de prevenció.
Des de les escoles, s'ha identificat que les principals necessitats són:
- S'ha verificat que l'aigua al que accedeixen arriba amb restes de sediments, sent l'aigua una necessitat
principal per a la higiene dels estudiants, les escoles sol·liciten comptar amb filtres purificadors d'aigua.
- Els estudiants no compten amb útils escolars, ja que han perdut els seus materials i econòmicament
els seus pares no poden accedir a aquests.
- Les inundacions han afectat a les escoles en el seu mobiliari i material bàsic (com a pissarres, bolígrafs,
libres…).
- La situació post emergència porta amb si la necessitat de comptar amb farmacioles d'emergència amb
implementes bàsics un dels principals és el repel·lent per la vinguda d'epidèmia de dengue que ve
acreixent-se.
El projecte busca que:
- Les escoles comptin amb els materials bàsics (perduts en el desastre) per a la continuïtat de les
seves activitats educatives, el projecte contribuirà amb un equipament bàsic com: pissarres,
farmacioles d'atenció a l'emergència i purificadores d'aigua.
- Els estudiants i mestres comptin amb kits d'útils educatius que afavoreixen la continuïtat de les seves
activitats educatives.
El projecte té pensat treballar amb 02 institucions educatives amb 3 resultats previstos:
- 02 escoles reben materials bàsics (incloent botiquins, purificadors d’aigua, pissarres), 65 docents
reben kits de materials educatius, 1399 estudiants reben kits de materials educatius.
Aquesta població ha travessat en els primers mesos de l'any per inundacions que han afectat els seus
habitatges, comunitats i escoles; danyant tot ben material i emocional. Per al projecte, l'escola és un
espai important perquè la comunitat educativa interactuen enfortint les seves capacitats de resiliència
com una forma d'afrontar la situació de post emergència.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes d’emergència o ajuda humanitària (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

0

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (1 punts)
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1 punt)

3

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1 punt)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

2

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)

11

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes d’ emergència o ajuda humanitària (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

0

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)

2

- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts) 1 punt

3

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

0
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3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

4

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)
3
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2) 2 punt
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2) 1 punt
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

6

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3)2 punts
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2) 1 punt
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3)1 punt

7

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3) 2 punts
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)1 punt
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

7

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3)1
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5) 4 punts

9

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6) 5 punts
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2)
- Viabilitat política (0-2) 1 punt

6

- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2)
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

5

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)3 punts
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PROGRAMA PROPI

Número sol·licitud :
Entitat sol·licitant: Associació AHALM per al Desenvolupament
Títol: L'escola preescolar és el laboratori de convivència
Sector: Educació i formació
Beneficiaris: 30 infants de preescolar (15 fillets i 15 filletes)
País : Marroc
Zona : Tànger-Tetual-Al Hoceima
Import total :
Import sol·licitat :

36.680,00€
36.180,00 €

Resum del projecte
Sinopsi:
Durant molts anys el Marroc va ser un país emissor d'emigrants cap a Europa. A inicis del segle XXI
va esdevenir un país de trànsit per a l'emigració procedent dels països de l'Àfrica subsahariana.
Actualment, en canvi, s'ha convertit en un país de destí per a un nombre cada vegada més elevat
d'immigrants. Tot i que s'estan fent importants esforços per integrar els nouvinguts, especialment
a l'àmbit educatiu, l'accés a l'educació infantil resta una assignatura pendent, que afecta també
els propis marroquins d'àrees rurals i, especialment, les nines. L'educació preescolar constitueix
una eina molt important per facilitar la integració social de la població immigrada, a més a més
contribueix a reduir les causes de l'exclusió social i econòmica, perquè fa disminuir el percentatge
d'abandonament escolar, i a incrementar les oportunitats de formació i integració laboral. Però els
fills dels immigrants tenen moltes dificultats per accedir a l'educació preescolar. Per això el
projecte proposa habilitar i equipar dues aules, contractar personal i proporcionar educació a 15
nins i 15 nines, així com sensibilitzar els pares sobre la importància de l'escolarització infantil i
involucrar-los en petits projectes pedagògics comunitaris.

Objectius:
- Contribuir a la integració social dels fills dels immigrants subsaharians a Tànger.
- Afavorir l'accés a l'educació preescolar de qualitat per als fills d'immigrants subsaharians.
- Reforçar el paper dels pares per prevenir l'exclusió social dels seus fills i com a agents de canvi a
les comunitats locals.
Activitats:
- Establiment d’un conveni amb la direcció provincial d'educació i ensenyament de Tànger-Assilah
per posar dues aules a disposició dels fills d'immigrants.
- Equipament de dues aules d'educació preescolar.
- Sensibilització dels pares dels infants.
- Contractació de l'equip docent.
- Desenvolupament del curs escolar.
- Organització de trobades periòdiques de pares i docents per implicar els primers en el
seguiment del procés educatiu dels seus fills.
- Creació d'un espai per orientar els pares en les seves responsabilitats i el seu paper educatiu i
per desenvolupar petits projectes pedagògics comunitaris.

VALORACIÓ:
L’entitat sol·licitant, AHLAM, que és la mateixa que després haurà d’executar el projecte, té
experiència en projectes de cooperació té una gran experiència en projectes de cooperació i ha
col·laborat amb entitats públiques espanyoles (ajuntaments, diputacions o les agències catalana o
andalusa de cooperació), així com també amb el Fons Català de Cooperació. Aquestes
col·laboracions apunten que la feina d’aquesta entitat és fiable i
La proposta que presenten és interessant, està fonamentada i s’ajusta als requisits demandats pel
Fons si bé hi manca informació per poder-la valorar adequadament.
Tanmateix, ens trobam amb el temps molt just per poder sol·licitar una ampliació de la informació
i/o documentació justificativa abans que finalitzi l’any.

ES PROPOSA:
1. Aprovar el projecte Frontera Sud:, dotat amb 25.000 €. Aquest fet, permetrà fer la reserva
dels 25.000€ a la comptabilitat del Fons i el projecte quedarà com a aprovat en l’exercici
2017. D’altra manera, aquests fons quedarien com a recursos no aplicats.
2. Es sol·licitarà a AHLAM que complementi la informació i/o documentació necessària per
poder realitzar una adequada valoració del projecte.
3. En el mes de gener, la gerent del Fons Mallorquí es desplaçarà a la zona i visitarà l’entitat, la
qual cosa servirà per completar la informació relacionada amb aquest projecte (El Fons
Mallorquí ha aprovat el projecte sumant-s’hi amb una aportació de 10.000€)
4. Quan es disposi de tota la informació, es remetrà la fitxa de valoració a totes les persones
membres de la Junta de Govern per a la seva corresponent valoració.
5. No es farà cap ingrés fins que el projecte compleixi els requisits mínims que garanteixin la
seva correcta execució i justificació de les despeses.
6. En cas que l’entitat AHLAM no doni resposta als requisits plantejats, es cercarà un nou
projecte per finançar.

PROJECTES DE COOEPRACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Número: 2017/238
Entitat sol·licitant: Mans Unides
Contrapart: CAPRI
Títol: Millora de la seguretat alimentària i protecció del medi ambient en la microcuenca Sabana
Gran, Palacagüina fase III.
País : Nicaragua
Zona : Palacagüina
Import total : 88.768,53 €
Import sol·licitat : 39.994,77€

Criteris d’exclusió directa de l’entitat


L’entitat compleix tots els requisits que es requereixen a les bases de la convocatòria

Criteris d’exclusió directa del projecte


El projecte compleix tots els criteris que es requereixen per ser valorat.

VALORACIÓ
Entitat sol·licitant

13

93%

Entitat local

14

100%

Projecte

65

90%

Puntuació total sobre 100

92

92%

Resum del projecte
Aquest projecte es la tercera fase de la intervenció per la millora de la seguretat alimentaria i accés al
aigua en el Municipi de Palacagüina, el projecte dona continuïtat a les projectes aprovats en 2015 i
2016 es complementa amb aquelles i tanca el procés.
La present proposta planteja la intervenció a partir de 3 eixos:
 Millorar la Seguretat alimentària i hàbits alimentosos en les comunitats: s'establiran 30 horts
per a dones, 3 tallers promotors amb agrícoles, capacitació de mares i pares facilitadores
(dieta saludable, receptes nutritives) trobades de multiplicació amb mares i pares
facilitadores, control de pes de nens i nenes i manteniment dels horts escolars en les 6
comunitats.
 Aprofitament de recursos solc i aigua per a la millor producció agrícola en 65 finques:
Inversions en aigua (pilar, regs, recol·lectores, reparació de pous, ...) i producció: llavors,
pastures, etc. Mapatge de Fonts d'aigua. Continuen les accions de capacitació de 65
productors i 25 promotors agrícoles: conques hidrogràfiques, sistemes agro-forestals, control
de plagues i malalties,
 Enfortir els capacitats de gestió de les organitzacions comunitàries: fomentar l'articulació
entre organitzacions i la població. 60 líders i lideresses rebran capacitació per millorar plans
de desenvolupament i l'auto-gestió: planificació en maneig i protecció de la micro-conca,
campanyes ambientals i de reforestació.

L'èmfasi en aquest tercer any serà la creació de un treball comunitària en pro de la protecció de la
micro-cuenca: no serà accions aïllades sinó activitats per la protecció estratègica enfortint
organitzacions comunitàries autogestionats i amb capacitats per la incidència.
738 habitants de 6 comunitats seran els beneficiaris directes: persones amb escassos recursos, petits
productors, mares amb fills i filles menors de 6 anys, líders comunitaris i escolars de 6 escoles de
primària i 6 preescolars. La resta de la població de les 6 comunitats (1.222 habitants) seran
beneficiaris indirectes.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (2 punts) 1 punt
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1 punt)

3

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1 punt)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
2
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)
- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)

13

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes d’ emergència o ajuda humanitària (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)

2

- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

4

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1

14

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

5

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2) 1 punt
5
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

9

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3) 2 punts
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2)
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3)

9

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3)
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

11

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3)
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5)

11

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6)
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2) 1 punt
- Viabilitat política (0-2)
- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2)

9

- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

6

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)
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PROJECTE DE COOEPRACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
Número: 2017/124
Entitat sol·licitant: ACUA
Contrapart: Cooperació directa
Títol: Enfortiment de les capacitat organitzatius i productius de dones rurals a 3 municipis de la zona
Sud La Libertad.
País : El Salvador
Regió: La Libertad
Import total: 51.432,10€
Import sol·licitat: 40.000€
Criteris d’exclusió directa de l’entitat



L’entitat compleix tots els requisits que es requereixen a les bases de la convocatòria.

Criteris d’exclusió directa del projecte



El projecte compleix tots els criteris que es requereixen per ser valorat.

OBSERVACIONS:
 Puntuació mínima per apartat de formulació: cadascun dels apartats ha de ser puntuat com
a mínim amb un 60% de la puntuació de manera que la puntuació mínima perquè el
projecte pugui ser aprovat serà de 60 punts en total.
 En el cas que dos projectes obtinguin la mateixa puntuació, es prioritzarà aquella proposta
que tengui una valoració més elevada en l’apartat del Projecte (3).

VALORACIÓ
Entitat sol·licitant

14

100%

Entitat local

14

100%

Projecte

63

87%

Puntuació total sobre 100

91

91%

Resum del projecte
El projecte pretén afrontar la problemàtica laboral que pateixen les dones de les zones rurals de la
Llibertat, Chiltiupan i Tamanique: alt percentatge de feina dins el sector informal, limitats espais que
generen treball per dones, 83% de les iniciatives son purament per subsistència, les dones tenen
limitat accés a procés de formació. En general, les ingressos de las famílies rurals no cobren les
necessitats basics.
El projecte s'emmarca dins reivindicació per la Seguretat Alimentària com un dret, enfocat en la
creació i enfortiment d'iniciatives econòmiques manejades per dones des de la seva implementació
fins a la comercialització dels productes, generant ingressos per a la seva permanència durant el
temps. Al mateix temps que es promou la seva conscienciació sobre els drets de les dones
promovent activitats per al seu empoderament i participació en diferents espais de presa de decisió.
A través d'iniciatives econòmiques que contribueixin a la generació i ingressos, es contribuirà a
millorar les condicions de seguretat alimentària en l'àmbit familiar i a dinamitzar l'economia en els
territoris.
Les activitats que es planteja són:
-

-

Establir 15 iniciatives d'economia solidària per 150 dones. Es tracta de la creació de 5 mòduls
per la cria de pollastres, 5 mòduls de piscifactoria (tilapia) i l'habilitació de 5 horts de
producció agrícola.
Processos de capacitació de les dones en dos eixos: gener i drets de la dona per una banda, i
gestió econòmic, organització comunitària i administració per altra.
Integració de les associacions de dones participants en la Red Campesina per a incidir en
l'agenda pública per la sobirania alimentaria i la defensa dels seus drets.

Les persones protagonistes són 155 famílies (785 persones) que formen part de les tres cooperatives
implicades: Asoc. Dones Porteñas Rurales, Asoc. Dones de Chiltiupan, Cooperativa de dones de
Tamanique. Les dones rurals participants del projecte es troben en situació de pobresa relativa amb
menys de 5 dolares d'ingressos diaris.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

4

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte de cooperació (2 punts)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

2

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)
14

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts). En tant que l’entitat executora és la
mateixa que l’entitat sol·licitant, aquest apartat es puntua igual que l’anterior.
1.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

4

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte de cooperació (2 punts)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

2

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)
14

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

6

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)
4
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)1 punt
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2) 1 punt
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

8

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3) 2 punts
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2)
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3)

10

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3)
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

11

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3) 2
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització al país (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5)

11

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6)
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2) 1 punt
- Viabilitat política (0-2)
- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2) 1 punt
7
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

6

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)
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PROJECTES DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Número: 2017/239
Entitat sol·licitant: Associació Entrepobles
Contrapart: Colectivo de Mujeres de Matagalpa
Títol: El dret humà a la salut prioritzant dones, joves i infants enfortint capacitats locals i participació
comunitària.
Pais : Nicaragua
Zona: Matagalpa
Import total: 164.321 €
Import sol·licitat : 40.000 €

Criteris d’exclusió directa de l’entitat


L’entitat compleix tots els requisits que es requereixen a les bases de la convocatòria.

Criteris d’exclusió directa del projecte


El projecte compleix tots els criteris que es requereixen per ser valorat.

VALORACIÓ:
Entitat sol·licitant

12

85%

Entitat local

14

100%

Projecte

63

87%

Puntuació total sobre 100

89

89%

Resum del projecte
A Nicaragua el dret a la salut integral no és una realitat. Aquest té múltiples efectes a nivell
comunitari en la salut sexual i reproductiva, salut emocional així com afectació de drets de la
infància. Els problemes de salut afecten especialment a les dones i joves: inici de relacions a
primerenca edat, embarassos no planificats, exclusió social, infeccions de transmissió sexual,
accessibilitat reduïda al sistema de salut...
El projecte pretén, des d'un enfocament basat en drets humans, ampliar l'accés a serveis de salut
integral, garantint l'accessibilitat amb un model de qualitat i calidesa, formar de manera contínua a
les agents de salut comunitària, i incidir en la presa de consciència sobre drets, deures i
responsabilitats en la construcció d'una vida saludable personal i col·lectiu des de la informació i
sensibilització.
Les activitats principals:
 Enfortir les capacitats de recursos locals (formació de 20 comares tradicionals i 30
promotores de salut amb farmacioles comunitàries i 35 promotors juvenils).
 Informar i sensibilitzar a la població en general sobre el dret a la salut, els principals
problemes de salut, l’auto responsabilitat de com prevenir-los i controlar-los i la demanda a
l'estat com a responsable directe de garantir aquest dret.
 Aplicar models d'atenció integral a les persones, des de centres de salut comunitaris i a les
mateixes cases (4 espais en Matagalpa i 14 en cada capçalera de la comunitat). Subministrar i
usar de forma apropiada els medicaments essencials i medicaments naturals.
 Promoure espais organitzatius, l’autocura i creixement personal i presa de consciència de
drets.

L'estratègia d'atenció integral amb enfocament feminista i comunitari serveix per entendre
l'autocura i la responsabilitat de la població sobre els seus propis cossos així com per defensar els
seus drets i exigir responsabilitats a l'estat quant a salut comunitària.
Les persones beneficiàries són 15,703 dones i 6,312 homes com a beneficiàries directes de les
accions d'atenció, formació i processos d'acte- reflexió i acte-responsabilitat. De manera indirecta
26,838 dones i 17,893 persones que són contactades per beneficiàries directes i/o escolten la ràdio,
tenen accés a la informació escrita, o l'adquireixen a través de xarxes socials.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (2 punts)
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1 punt)

4

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1 punt)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte de cooperació. (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

0

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)

12

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)

2

- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

4

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte de cooperació (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1

14

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

4

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)
5
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2) 1 punt
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

9

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3)
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2)
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3) 2 punts

9

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3)
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3) 2 punts
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

11

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3)
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5)

11

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6)
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2) 1 punt
- Viabilitat política (0-2) 1 punt
- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2)
8
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

6

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)
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PROJECTE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Número: 2017/240
Entitat sol·licitant: Creu Roja Espanyola
Contrapart: Creu Roja Salvador
Títol: Enfortiment del paper de la societat civil per l’atenció i protecció dels Drets Humans de les
víctimes de violència social.
País : El Salvador
Zona : San Salvador
Import total : 210.216 €
Import sol·licitat : 40.000€

Criteris d’exclusió directa de l’entitat


L’entitat compleix tots els requisits que es requereixen a les bases de la convocatòria

Criteris d’exclusió directa del projecte


El projecte compleix tots els criteris que es requereixen per ser valorat.

VALORACIÓ:
Entitat sol·licitant

13

93%

Entitat local

14

100%

Projecte

62

86%

Puntuació total sobre 100

89

89%

Resum del projecte
La inseguretat es considerat per la ciutadania com el principal problema de El Salvador tant la
violència per part de les maras com del crim organitzat. Hi ha una mitjana de 937 víctimes per cada
100.000 habitants. Les accions impulsats pel govern es centren en aspectes punitives contra l’ofensor
però hi ha poca justícia restaurativa i de cuidat per a les víctimes. Amb aquesta intervenció Creu
Rotja pretén enfortir el paper de la societat civil per la al construcció de pau a través de la defensa
del seu drets. La participació ciutadana es clau per la legitimat de política com prevenció i atenció a
víctimes.

El projecte es desenvoluparà a dos municipis: Tonacatepeque i Ciudad Delgado. Tot dos estan
prioritzats en el Pla El Salvador segur per tenir alts nivells de violència e inseguretat concentrat, estan
entre els municipis mas violents del país:

Tres components principals de actuació
 Promoure participació i capacitats de dialogo polític per defensors comunitaris en la
exigibilitat dels drets de les víctimes. Es donarà formació a orientadors comunitaris en drets i
acompanyament psicològic a les víctimes. Es treballarà en la articulació de xarxa de
defensors per el diàleg a través de l’escola de DDHH i Democràcia.
 Enfortir els sistemes locals de atenció i promoció de accés a justícia d les víctimes de
violència. Procés formatiu amb operadors de justícia municipals. ES conformarà dues
comissions municipals i de interlocució amb defensors comunitaris. Des de aquestes espais
es preparà protocol piloto sobre atenció i protecció dels drets de les víctimes.
 Consolidar espais permanents de diàleg per establir un Siteam Nacional de Atenció i
Protecció dels drets de les víctimes e la violència. Amb formació a operadors nacionals de
justícia en atenció integral i enfoqui de drets per a les víctimes de violència.

La participació de organismes municipals, defensors de drets i les pròpies víctimes serà clau en el
projecte:
-

30 defensors i defensores participaran a la formació i en el seu paper de orientadors
80 operadors de justícia ( 40 municipal i 40 nacional) serà capacitats per la millor atenció
integral de les víctimes i enfocament de drets.
S’estima en 340 víctimes de violència (204 dones) tindran millor accés a Serveis de atenció.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (2 punts) 1 punt
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1 punt)

3

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1 punt)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

2

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)

13

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes d’ emergència o ajuda humanitària (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)

2

- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

4

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte d’ emergència o ajuda humanitària (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1

14

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

5

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2)
6
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

10

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3)
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2) 1 punt
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2) 1 punt
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3) 2 punts

6

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3)
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3)
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

10

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució ( (0-3)2
punts
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5)

11

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6)
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2) 1 punt
- Viabilitat política (0-2)

9

- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2)
- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

5

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)3 punts
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PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ

Número: 2017/015
Títol: XARXA DE CENTRES EDUCATIUS COOPERANTS MENORCA-NICARAGUA VI
Entitat que el presenta: FONS
Zona: MENORCA -NICARAGUA
Beneficiaris:Infants i joves
Sector: Sensibilització
Import total del projecte:20.410,03€
Aportació del Fons: 3.989,02€

Resum del projecte
La Xarxa de Centres Educatius Cooperants és una iniciativa engegada al 2008 pel Fons Menorquí
de Cooperació que aglutina els centres de l’illa compromesos amb el mon. Actualment la formen
22 escoles d’infantil i primària de Menorca, Telpaneca, San Lucas i Yalagüina, del departament
de Madriz (Nicaragua).
Objectiu general
- El projecte té per objectiu fomentar les relacions entre els centres educatius de banda i
banda de l’Atlàntic per afavorir la creació d’una consciència social crítica i compromesa
amb el món que l’envolta.
Activitats
Nicaragua
1- Petites millores a les infraestructures i equipament dels centres educatius
2- Formació a docents
3- Acompanyament a les escoles de la Xarxa de Nicaragua i coordinació de l’intercanvi amb
les escoles de Menorca
4- Sensibilitzar cap a una major cobertura educativa
Menorca
5- Acompanyament a les comissions de cooperació de les escoles de la Xarxa i coordinació
de l’intercanvi amb les escoles de Nicaragua
6- Organització d’un curs formatiu relacionat amb Migracions i Refugi obert als docents de
l’illa amb el reconeixement del CEP
7- Formació als claustres de les escoles adherides
8- Beca de sis setmanes per col.laborar sobre el terreny amb les escoles de Nicaragua
9- Facilitació de recursos i activitats per treballar sobre el tema anual (biblioteca viatgera,
recursos web, tallers...)
Repercussió social
- L’alumnat de les escoles de Menorca i Nicaragua adherides a la Xarxa és
aproximadament de 6.500 alumnes.

PROJECTE DE SENSIBILITAZCIÓ

Número: 2017/016
Títol: LLIBRES PER ENTENDRE I CANVIAR EL MÓN A LES BIBLIOTEQUES DE MENORCA
Entitat que el presenta: FONS
Zona: MENORCA
Beneficiaris: Població en general
Sector: Sensibilització
Import total projecte: 4.059,02€
Aportació del Fons: 3.989,02€

Resum del projecte
El projecte pretén donar continuïtat ala iniciativa engegada l’any 2012 per apropar el món de la
cooperació i la solidaritat a la població menorquina a través de la Xarxa de Biblioteques Públiques
de Menorca (XBPM).
Objectius:
1- Dinamitzar el Fons Documental
2- Promoure una visió crítica de la realitat mundial entre la població menorquina

Activitats:
-

Creació de dos lots itinerants d’obres relacionades amb la cooperació i la solidaritat que
recorrerà les diferents biblioteques de l’illa des del març de 2018 al
Edició d’un tríptic informatiu sobre cadascuns dels lots
Converses-mural amb els grups de lectura de l’illa sobre una obra relacionada amb la
cooperació i la solidaritat.
Concurs Llibres per canviar el món

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ

Número: 2017/017
Títol: El camí de l’escola II
Entitat que el presenta: MIRA
Zona: MENORCA
Beneficiaris: població en general
Sector: sensibilització
Import total projecte: 27.078,19€
Import sol·licitat: 21.563,40€
Aportació del Fons: 21.563,40€

Resum del projecte
El projecte planteja la producció i difusió d’un documental de 55 minuts centrat en el
comparativa de les realitats personals de les protagonistes del Camí de l’escola 10 anys després
de la primera gravació.
Objectiu
-

Sensibilitzar envers les diferents realitats Nord-Sud que conviuen al nostre planeta

Activitat
-

Produir el documental (encara sense títol).
Difondre el documental a través de:
o Presentació pública
o Portal web on poder visionar el documental
o Entrega en versió digital a entitats del món de l’educació i la cultural
o Edició d’un versió en castellà per les entitats i persones participants a Nicaragua
o Gestions amb IB3 per a la possible emissió del documental
o Participació als circuits de festivals de cinema de l’Estat Espanyol i d’Amèrica
Hispana

Repercussió social prevista
-

Es preveu que un mínim de 1500 persones visualitzaran el documental

Fitxa de valoració tècnica 2017
VALORACIÓ TÈCNICA

De l´entitat sol·licitant
4. Té pendent algun informe de projectes de dues convocatòries anteriors? No. Actualment està
en execució un projecte de 2016 que està previst que finalitzi abans de 30 de juny.
5. Ha complert amb les instruccions i requisits que figuren a les bases sobre l´execució de
projectes de convocatòries anteriors? Sí.
6. Compleix els requisits que s´estableixen al punt 2.1. de les bases? Sí
a. Ser persones jurídiques de naturalesa privada o pública, legalment constituïdes i inscrites
en els registres corresponents. Sí
b. Tenir seu o delegació permanent a Menorca. Sí
c. Reflectir en els seus estatus la condició de ser una entitat sense afany de lucre i tenir,
entre les seves finalitats, la realització d´activitats i projectes de cooperació, solidaritat i
desenvolupament. L’associació MIRA és una entitat que des del 2008 realitza activitats

de sensibilització a l’illa, la majora d’elles a través de projectes de sensibilització
finançats pel Fons Menorquí.
d.
e. Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l´experiència de l´entitat o ONG
en el desenvolupament d’activitats de sensibilització. Pendent de rebre la memòria de
2016
f.

Tenir estructura suficient per a garantir el compliment de les seves finalitats socials i els
objectius proposats en el projecte així com la feina de seguiment, control i avaluació
d’aquest.
L’organigrama presentat assegura una estructura de.

g. Ha presentat tota la documentació que es sol·licita? Pendent la memòria de 2016

Del projecte proposat
6. Conté tots els elements establerts a les bases ? Sí.
Coherència i planificació. Correcte. Les activitats plantejades al projecte són coherents amb els
objectius i els resultats esperats.
7. Plantejament del projecte
d. Fomenten la difusió d’informació sobre les diferents realitats que conviuen al nostre món i
sobre les causes dels desequilibris entre els països del Nord i Sud.

El projecte planteja la reflexió sobre les diferents realitats que conviuen al nostre
món a partir de les històries dels protagonistes de Menorca i Nicaragua del
documental El Camí de l’Escola 10 anys després d’aquesta gravació.

e. Es tracta d’activitats pròpies de la dinàmica interna de l’entitat presentant. No. Es tracta
d’una activitat dirigida al públic en general
f.

Intercanvi d’experiències Sud-Nord. Sí. El documental planteja la presentació de la realitat de
quatre joves de Nicaragua al 2006 i al 2018.
d. Inclou activitats de recaptació de fons. No.

8. Pressupost
a. Desglossament. Correcte.
b. Màxim % del cost del total del projecte. Correcte. L’import sol.licitat suposa el 79.63% del
cost total. L’entitat assumeix el 20.37% restant.
c. Despeses gestió 8% màxim. Les despeses de gestió (2005,79€) són assumides per l’entitat
d. S’adequa al plantejament del projecte. Sí, les despeses són coherents amb les activitats
plantejades.
9. Seguiment i avaluació (indicadors, mecanismes de seguiment i avaluació). Correcte.
Impacte social del projecte. A Menorca es preveu arribar a un mínim de 1500 persones i contar
amb la col.laboració de diferents entitats del món de l’educació i la cultura. També es treballarà
per facilitar l’emissió del documental a IB3 i per incloure’l als circuits de festivals de cinema de
l’Estat Espanyol i de
A Nicaragua es distribuirà entre les entitats i persones participants.

PROPOSTA DE VALORACIÓ I RECOMANACIONS
FAVORABLE.
El projecte s’ajusta a les línies estratègiques del Fons ja que fomenta la difusió de les
diferents realitats que conviuen al nostre món i l’intercanvi d’experiències entre Nicaragua
i Menorca.

PROJECTE DE SENSIBILITZACIÓ

Número: 2017/018
Títol: Exposició CAMINS
Entitat que el presenta: ES FAR
Zona: MENORCA
Beneficiaris: població en general
Sector:drets humans, dret d’asil i persones refugiades
Import total projecte: 2.943,91€
Import sol·licitat: 2.292,01€
Aportació del Fons:

Resum del projecte
El projecte planteja la producció d’una exposició de 35 fotografies sobre el viatge de les
persones refugiades per entrar a Europa cercant nous reptes, una vida segura, fugint de la
inestabilitat dels seus països.
Objectiu
-

Sensibilitzar la població menorquina sobre el tema de les persones refugiades, el dret
d’asil i els drets humans

Activitat
-

Produir i exposar l’exposició CAMINS. El Viatge de les persones refugiades a
Ciutadella i Maó durant el 2018.

Repercussió social prevista
Es preveu que 800 persones visitin l’exposició, que hi participin dues entitats socials i que un
mínim de 10 aules escolars la coneguin i la visitin.

Fitxa de valoració tècnica 2017

VALORACIÓ TÈCNICA
De l´entitat sol·licitant
7. Té pendent algun informe de projectes de dues convocatòries anteriors? No. Actualment està
en execució un projecte de 2016 que està previst que finalitzi abans de 30 de juny.
8. Ha complert amb les instruccions i requisits que figuren a les bases sobre l´execució de
projectes de convocatòries anteriors? Sí.
9. Compleix els requisits que s´estableixen al punt 2.1. de les bases? Sí
a. Ser persones jurídiques de naturalesa privada o pública, legalment constituïdes i inscrites
en els registres corresponents. Sí
b. Tenir seu o delegació permanent a Menorca. Sí
c. Reflectir en els seus estatus la condició de ser una entitat sense afany de lucre i tenir,
entre les seves finalitats, la realització d´activitats i projectes de cooperació, solidaritat i
desenvolupament. L’associació Es Far és defineix com una associació sense ànim de lucre
de caràcter cultural. Entre les seves finalitats no es menciona la solidaritat i el
desenvolupament, però si es parla de la creació, organització, participació, promoció i
col.laboració d’activitats d’aprenentatge i intercanvi sobre l’art, la cultura, la sociologia, la
història i l’antropologia fomentant la integració multicultural.
d. Garantir, mitjançant la memòria de les seves activitats, l´experiència de l´entitat o ONG
en el desenvolupament d’activitats de sensibilització. Pendent de rebre la memòria de
2016
e. Tenir estructura suficient per a garantir el compliment de les seves finalitats socials i els
objectius proposats en el projecte així com la feina de seguiment, control i avaluació
d’aquest.
L’organigrama presentat assegura una estructura de 13 persones que desenvolupar les
activitats de l’associació.
f.

Ha presentat tota la documentació que es sol·licita? Pendent la memòria de 2016

Del projecte proposat
10. Conté tots els elements establerts a les bases ? Sí.
Coherència i planificació. Correcte. Les activitats plantejades al projecte són coherents amb els
objectius i els resultats esperats.
11. Plantejament del projecte
g. Fomenten la difusió d’informació sobre les diferents realitats que conviuen al nostre món i
sobre les causes dels desequilibris entre els països del Nord i Sud.

El projecte planteja la reflexió sobre els drets de les persones migrants i refugiades i
les causes que provoquen les migracions i la petició d’asil.

h. Es tracta d’activitats pròpies de la dinàmica interna de l’entitat presentant. No. Es tracta
d’una activitat dirigida al públic en general
i.

Intercanvi d’experiències Sud-Nord. No.
d. Inclou activitats de recaptació de fons. No.

12. Pressupost
a. Desglossament. Correcte.
b. Màxim % del cost del total del projecte. Correcte. L’import sol.licitat suposa el 77.85% del
cost total. L’entitat assumeix el 22.14% restant.
c. Despeses gestió 8% màxim. Les despeses de gestió (218,07€) són el 8%.
d. S’adequa al plantejament del projecte. Sí, les despeses són coherents amb les activitats
plantejades.
13. Seguiment i avaluació (indicadors, mecanismes de seguiment i avaluació). Correcte.

14. Impacte social del projecte. Es preveu arribar a un mínim de 800 persones, contar amb la
participació 2 entitats socials i 10 aules escolars.

PROPOSTA DE VALORACIÓ I RECOMANACIONS
FAVORABLE.
El projecte s’ajusta a les línies estratègiques del Fons ja que fomenta el coneixement crític
de la realitat mundial actual.

PROJECTE DE COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

Número sol·licitud : 1
Entitat sol·licitant: STEI-i
Contrapart: Asociació pel desenvolupament integral “Educando Guatemala”
Títol: Apoderar a dones i joves per al seu lideratge amb enfocament inclusiu i democràtic. 2º any
Pais : Guatemala
Zona : Municipi San Andrés Itzapa. Departament de Chimaltenango
Import total: 51.213 €
Import sol·licitat : 40.000 €

Criteris d’exclusió directa de l’entitat


L’entitat compleix tots els requisits que es requereixen a les bases de la convocatòria.

Criteris d’exclusió directa del projecte
 El projecte compleix tots els criteris que es requereixen per ser valorat.
Observacions: Les despeses indirectes sumen el 10.18%.

VALORACIÓ:
Entitat sol·licitant

14

100%

Entitat local

14

100%

Projecte

61

84%

Puntuació total sobre 100

89

89%

Resum del projecte
El projecte present pretén atendre a dones i joves del municipi de San Andrés Itzapa que segons un
estudi fet, formen part de la població amb poques oportunitats de desenvolupament al municipi.
Per segon any consecutiu, el projecte cerca desenvolupar processos formatius per dones i joves a fi
de fomentar el seu lideratge i participació inclusiva i democràtica. Els objectius específics són:
 Desenvolupar processos educatius com a dret humà per les dones i joves.
 Implementar horts ecològics familiars que contribueixin a la diversificació de la dieta alimentària
familiar.
 Acompanyar processos formatius a distància amb professors i professores, sobretot, del sector
públic.

Les principals activitats que es desenvoluparien són:






Continuar amb la etapa II del procés d’alfabetització a 80 dones maies de l’àrea rural i, en
paral·lel, una formació política i de lideratge a través de tallers enfocats a la ciutadania per al
desenvolupament comunitari.
Implementació de 80 horts ecològics familiars que contribueixin a la diversificació de la dieta
alimentària.
Tallers de formació ciutadana per joves maies de l’àrea rural per l’exercici de la seva
ciutadania.
Acompanyament de processos formatius semi-presencials dirigits a 80 docents per una
educació inclusiva.

La població atesa és de 80 dones maies de l’àrea rural de quatre comunitats del municipi de San
Andrés Itzapa (Bella Vista, San Andrés , El Rosario y Santa Isabel) que tenen entre 30 i 49 anys, 105
joves de tres establiments educatius públics entre 13 i 18 anys i 80 docents.

1.- ENTITAT SOL·LICITANT (14 punts)
1.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
- Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
1.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
1.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
1.4. Consolidació de l’entitat a Menorca (0-4)
- Ha realitzat projectes en xarxa amb altres entitats (2 punts)
- Ha fet almenys una activitat de sensibilització en els darrers 2 anys, d’acord a la concepció
de sensibilització definida a les bases del Fons (1 punt)

4

- Té implantació social a Menorca i fa difusió dels projectes de cooperació (1 punt)
1.5. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1.6. L’organització té suficient capacitat de gestió (0-1)
-L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte de cooperació. (1 punt)

1

1.7. Ha rebut suport del Fons Menorquí en anys anteriors i ha executat i justificat
correctament el/s projecte/s finançat (0-2)
- Transparència i correcta justificació del projecte sense requeriments (1 punts)

2

- Comunicació fluïda i informació puntual de la situació del projecte al Fons (1 punt)

14

2.- ENTITAT LOCAL EXECUTORA DEL PROJECTE (14 punts)
2.1. Experiència en projectes de cooperació al desenvolupament (0-2)
-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 6 anys (1 punt)

2

-Com a mínim ha realitzat 2 projectes en els darrers 3 anys (2 punts)
2.2. Experiència a la zona i/o país (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes a la comunitat, municipi o província (2 punts)

2

- Ha fet algun projecte al país, però no a la zona (1 punt)
2.3. Experiència en el sector d’acció del projecte (0-2)
- Ha realitzat 2 o més projectes en el mateix sector d’acció (2 punts)

2

- Ha realitzat 2 o més projectes on complementàriament es tracten els sectors d’acció (1
punt)
2.4. Experiència prèvia amb l’entitat sol·licitant (0-2)
- Han realitzat projectes des de fa més de 2 anys (2 punts)

2

- Han realitzat projectes l’últim any (1 punt)
2.5. L’organització està consolidada i té suficient capacitat de gestió (0-4)
- Es coordina amb altres entitats socials del país (2 punts)

4

- L’entitat compta amb suficients recursos financers, humans i materials per gestionar un
projecte de cooperació (2 punts)
2.6. Relacions de col·laboració amb institucions públiques (0-1)
- Ha comptat amb la implicació i col·laboració de les institucions públiques en anteriors
projectes de cooperació (1 punt)
2.7. L’entitat compta amb una política institucional de gènere o té entre els seus
objectius l’equitat de gènere (i ho farà constar mitjançant els documents o informació
adequada) (0-1)

1

1

14

3.- PROJECTE (72 punts)
3.1. Adequació del projecte a les prioritat sectorials i línies estratègiques del Fons
Menorquí (7)
-Promoció del desenvolupament integral de les persones (0-1)
-Necessitats bàsiques (0-1)
-Enfortiment dels drets humans (0-1)

6

-Sectors doblement oprimits (dona, indígenes, infants...) i/o equitat de gènere (0-1)
-Sostenibilitat i protecció ambiental (0-1)
-Respecte identitat històrica, cultura i construcció de la pau (0-1)
-Fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions (0-1)
3.2. Aportació del projecte al desenvolupament local i a la democràcia (6)
-Suport a processos d’autoorganització social i enfortiment d’agents locals (0-2) 1 punt
5
-Implicació d’institucions, comissions o altres col·lectius de concertació local (0-2)
-Emmarcat dins un programa o pla de desenvolupament local (0-2)
3.3. Antecedents i fonamentació del projecte (10)
-Descripció dels antecedents del projecte (0-1)
-És un projecte de continuïtat (0-1)
-Incorpora resultats del diagnòstic (0-1)

9

-Descripció clara del context geogràfic, social, polític i econòmic (0-2)
-Anàlisis i identificació de la problemàtica (arbre de problemes i objectius) (0-2)
-Anàlisis clar i raonat de la justificació del projecte (estratègia elegida) (0-3) 2 punts
3.4. Població destinatària (10)
- Defineix nombre i característiques dels beneficiaris directes i indirectes (0-2)
- Claredat i estratègia en l’elecció de la població destinatària (0-2)1 punt
- Analitza altres possibles col·lectius perjudicats i oponents al projecte (0-1)
- Adequació de la intervenció a les necessitats i característiques de la població
destinatària (0-2)
- Els beneficiaris participen en les diferents fases del projecte (0-3) 2 punts

8

3.5. Definició de l’acció, formulació tècnica (12)
-Claredat en la definició dels objectius, activitats i resultats a assolir (0-3)
-Formulació coherent del marc lògic i els seus elements (0-3) 2 punts
-Adequació dels objectius general i específic a la problemàtica presentada (0-1)

9

-Pla d’activitats detallat i contemplant tots els recursos que implica la seva execució (03) 2 punts
-Calendari d’execució adequat (0-1)
-Realització d’activitats de sensibilització a Menorca (0-1)
3.6. Pressupost del projecte (11)
- Pressupost complert, clar i correctament elaborat (detallat per partides i activitats i
detallant altres entitats finançadores) (0-5) 4 punts

10

- Coherència de les partides pressupostàries amb els objectius i activitats que proposa el
projecte (0-6)
3.7. Viabilitat del projecte (10)
- Viabilitat tècnica (0-2)
- Viabilitat econòmica (s’inclouen estudis de mercat, plans de viabilitat, etc) (0-2) 1 punt
- Viabilitat política (0-2)
- Sostenibilitat (autogestió del projecte un cop es retiri ajuda externa) (0-2) 1 punt

8

- Es descriu la forma de transferència del projecte un cop finalitzi (0-1)
- Previsió de riscs i plantejament de les accions per superar-los (0-1)
3.8. Seguiment i avaluació del projecte (6)
-Definició i adequació dels mecanismes de seguiment (idoneïtat de les activitats, tècniques
de recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-2)

6

-Definició i adequació dels mecanismes d’avaluació (idoneïtat de les activitats, tècniques de
recollida, indicadors objectivament verificables, fonts de verificació, participació de la
població beneficiària...) (0-4)
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