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A. Projectes i accions de cooperació i emergència
A.1. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
A.1.1. Programes municipalistes 2017
En el marc dels programes de desenvolupament municipal del Fons
Mallorquí, de l’1 al 31 de desembre de 2016 es va obrir una
convocatòria d’ajuts per al finançament de projectes per a ONGD i
entitats. S’hi presentaren 19 projectes per a 18 dels quals la Comissió
Executiva proposà el finançament total o parcial. La proposta de
finançament dels projectes es va basar sobre les partides disponibles i
el grau d’execució de projectes de convocatòries anteriors.
Bolívia
 Enginyeria sense Fronteres va presentar un projecte per
millorar l’accés a l’aigua potable en una comunitat de Pocona
(Cochabamba).
 Treball Solidari presentà la proposta de desenvolupament local
i d’enfortiment del paper de les dones tant a l'àmbit social i
comunitari com econòmic, amb el suport a projectes productius
al sector del turisme sostenible.
Burkina Faso
 Pa i mel va dur a terme la rehabilitació d’un embassament,
perquè la població de Ténado pugui incrementar la producció
d'hortalisses, que ara és insuficient.
 Pa i mel-Burkina va adequar la part baixa de la presa, per al
conreu d’arròs.
Colòmbia
 Illes solidàries amb el Sud va donar suport als plans de
desenvolupament alternatius a la mineria l’àmbit del turisme
sostenible en un entorn d’alt valor biològic i paisatgístic.
Mali

 Balcat Solidaris va posar en marxa un programa al municipi de
Kouniana, al sud del país, que s’inicià amb la construcció d’un
hospital materno-infantil a la comunitat de Nadiasso.

Nicaragua
 Les batlies de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i Ciudad
Antigua i les entitats Unidad de Concertación y Coordinación
Municipalista (UCOM) i Instituto de Promoción Humana
varen donar prioritat a actuacions a l’àmbit de l’accés a l’aigua
potable i el sanejament, l’habitatge, l’educació i la producció
agrícola.
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Treball Solidari també hi fa feina amb la UCOM, amb una
iniciativa per posar en marxa petits projectes d’emprenedoria a
la zona de Madriz.

Perú
 A Pueblo Nuevo: Ayne Perú-Trinitarias va impulsar un projecte
d’enfortiment comunitari.
 A La Arena: Ensenyants Solidaris presentà un projecte de
formació de docents; Alcúdia Solidària va fer feina a l’àmbit de
l’inclusió social d’infants del carrer; Redes Perú va donar suport
a les dones en organització comunitària; i el Centro de
Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA),
treballà per a l’enfortiment de l’administració pública local i dels
espais de concertació ciutadana.
Sàhara Occidental
 L’Associació d’Amics del Poble Sahrauí de les Illes Balears
dóna prioritat al suport al Programa integral de salut infantil
(PISIS) del Ministeri de salut sahrauí per combatre la malnutrició
infantil i les malalties que se’n deriven.
Projectes de cooperació aprovats el 2017:
Núm.
2017001
2017003
2017004
2017005
2017006
2017007
2017008
2017009
2017010
2017011
2017012
2017013

Títol
Construcció d’un centre materno-infantil a
Kouniana
Millora de la governabilitat i accés a l’aigua
potable a Pocona (2a fase)
Foment de la ciutadania i la innovació des de les
escoles
Desenvolupament local i apoderament de les
dones a Pocona
Desenvolupament d’iniciatives d’emprenedoria
econòmica
Formació i bones pràctiques en drets per a
adolescents en risc d’exclusió social
Enfortiment de joves dirigents al districte de
Pueblo Nuevo
Suport al programa integral de salut infantil
sahrauí (PISIS)
Reconstrucció d'un embassament d’aigua a
Tenado
Rehabilitació de la part baixa de la presa de
Tenado
Suport als plans de desenvolupament del
Páramo de Santurbán
Promoció de consciència crítica i millores als
centres educatius

País

Import €

Mali

71.898,00

Bolívia

80.000,00

Perú

30.000,00

Bolívia

44.719,00

Nicaragua

49.000,00

Perú

28.862,37

Perú

29.423,47

Sàhara
Occidental

86.000,00

Burkina Faso

70.168,45

Burkina Faso

58.952,27

Colòmbia

60.627,00

Nicaragua

20.000,00
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2017014
2017015
2017016
2017017
2017018
2017019

Enfortiment de les organitzacions de dones de
La Arena
Enfortiment institucional del municipi de La
Arena
Millora de l’accés a l’habitatge i el sanejament a
Tototgalpa
Millora de l’accés a l’aigua i l’habitatge a Las
Sabanas
Millora de l’accés a l’aigua i vies de comunicació
a Telpaneca
Enfortiment del desenvolupament integral de
Ciudad Antigua
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Perú

48.000,00

Perú

30.000,00

Nicaragua

60.000,00

Nicaragua

60.000,00

Nicaragua

60.000,00

Nicaragua

50.000,00

TOTAL 937.650,56

A la gràfica següent trobareu la distribució del finançament per països:

Sàhara
9%

Bolívia
13%

Perú
19%

Burkina Faso
15%

Colòmbia
5%

Nicaragua
32%

Mali
7%

A.1.2. Assessorament i intercanvis tècnics
Al mes de juliol es va desplaçar a Nicaragua el tècnic de
Desenvolupament Local de l’Ajuntament d’Artà, per assessorar
l’Ajuntament de Totogalpa sobre l’articulació d’una ruta turística
municipal. Durant una setmana l’agent artanenc va treballar amb els
tècnics locals per tal de fer un diagnòstic previ de les infraestructures,
els serveis i l’oferta del municipi per poder fer una proposta de turisme
sostenible a curt i llarg termini.
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A.2. PROJECTES D’EMERGÈNCIA I AJUT HUMANITARI
La convocatòria d’emergència és oberta tot l’any per poder cobrir
situacions imprevistes o especials als països del Sud.
Projectes d’emergència aprovats el 2017:
Núm.

Títol

País

Import €

Suport a l'assistència obstètrica i ginecològica
a sirianes i palestines refugiades al Pròxim
Orient

Líban

16.500,00

2017902

Ajut humanitari per als refugiats i desplaçats
de la regió de Diffa

Níger

30.000,00

2017903

Ajut humanitari per a famílies de La Arena
afectades per les inundacions

Perú

27.000,00

2017904

Enfortiment de les capacitats educatives en
situació de post emergència (Perú)

Perú

20.000,00

2017908

Tractament de casos de malnutrició greu en
menors de cinc anys a West Arsi

Etiòpia

20.410,00

2017909

Construcció d’habitatges per a famílies
damnificades pels terratrèmols a Tacaná

Guatemala

22.000,00

2017901

TOTAL

135.910,00

A.3. PROJECTES PROPIS
A més dels projectes que s’aprovaren mitjançant la convocatòria de
cooperació per al desenvolupament i la d’emergència i ajut humanitari, el
Fons Mallorquí participa igualment en el finançament de projectes propis
que s’emmarquen en el programa que es va posar en marxa per donar
més èmfasi a les actuacions a l’àrea mediterrània:
Grècia
 El 31 de desembre es va tancar la campanya Mallorca amb Quios.
Entre 2016 i 2017 va recaptar 144.949,54 euros en total, procedents de
donacions del Consell de Mallorca, ajuntaments, centres educatius,
entitats socials, empreses privades i particulars, que es destinaren al
projecte Suport a la gestió de l'acolliment i a l'atenció sanitària a la
població siriana refugiada a Quios, executat per l’Ajuntament de
Quios.
 El 2017 es varen destinar 27.065,96 euros a un projecte presentat per
Salvamento Marítimo Humanitario, que reforça l’assistència sanitària
primària, de emergència i especialitzada al campament de refugiats de
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Vial. Aquest projecte té una segona fase amb l’aportació de 29.883,58
euros, que tanca així la campanya per a Quios.
Marroc
 El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament gestiona un
projecte per donar suport a l’associació local Ahlam en l’assistència
bàsica a emigrants subsaharians en trànsit al nord del Marroc
(aliments, medicaments de primers auxilis i roba).
 L’associació Ahlam impulsa un projecte per facilitar la integració i
escolarització dels infants dels emigrants que resten a la zona de
Tànger, proporcionant-los educació preescolar.
Palestina
 Metges del Món dóna suport a l’accés i tractament mèdic i quirúrgic
especialitzat a 320 infants i adolescents amb malformacions
congènites.
Tunísia
 L’Agència europea de democràcia local (ALDA) impulsa l’’Agència de
democràcia local de Kairouan.
Projectes propis aprovats el 2017:
Núm.

País

Import €

Marroc

10.000,00

Suport a l'Agència de democràcia local de
Kairouan

Tunísia

10.000,00

2017804

Millora de l’accés d’infants i adolescents a
serveis de traumatologia ortopèdica a la
Franja de Gaza

Palestina

47.802,70

2017805

Educació preescolar per a la integració de fills
d'immigrants al Marroc

Marroc

10.000,00

2017806

Millora de l'atenció sanitària a les comunitats
afectades pel conflicte de Síria

Líban

22.197,30

2017801
2017802

Títol
Assistència bàsica a emigrants subsaharians
en trànsit al nord del Marroc

TOTAL

100.000,00

A.4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ


Nepal: es va dur a terme l’avaluació del projecte Actuacions
d'emergència per a la població damnificada al Nepal, que executà
l’associació nepalesa Chhimeki Sanstha, per oferir atenció sanitària i
aliments a nadons, infants i dones embarassades víctimes dels
terratrèmols de l’abril i maig de 2015. El Fons Català de Cooperació al
Desenvolupament s’encarregà de la gestió de l’avaluació, atès que fa
anys que fa feina amb l’entitat nepalesa.
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Sàhara: en el marc del viatge organitzat per l’Intergrup “Pau al Sàhara” i
la Comissió d’enllaç als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf,
del 3 al 5 de maig, la tresorera del Fons Mallorquí va poder comprovar in
situ l’evolució dels projectes de cooperació i d’ajut humanitari que es
duen a terme amb finançament del Fons Mallorquí.



Grècia: del 12 al 15 de juny la gerent va desplaçar-se a Quios (Grècia)
per fer la valoració i el seguiment del projecte de suport a l’Ajuntament
en tres àmbits: atenció sanitària, manteniment dels campaments
d’acolliment i gestió dels residus sòlids. Igualment es va treballar amb
l’entitat SMH per iniciar el projecte d’atenció sanitària als refugiats que
s’executarà durant el període 2017-2018 amb les aportacions fetes a la
campanya Mallorca amb Quios.



Nicaragua: al mes de juliol va tenir lloc una delegació a Nicaragua, els
membres de la qual varen mantenir diverses entrevistes amb els batles,
representants d’entitats i beneficiaris dels projectes de cooperació que
es duen a terme en el marc dels programes municipalistes a Telpaneca,
Totogalpa, Las Sabanas i Ciudad Antigua.



Bolívia: el batle de Pocona, Julián Rodríguez i la coordinadora de l’ONG
boliviana Mosoj Causay, Mirtha Téllez, van ser a Mallorca del 4 a l’11 de
setembre, convidats pel Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, una
visita que van aprofitar per establir relacions amb les entitats que
col·laboren en projectes al seu país i també per conèixer models de
desenvolupament turístic sostenible que apliquen les administracions de
Mallorca.

B. Sensibilització i difusió
B.1. PROGRAMA PER ALS MUNICIPIS SOCIS
Durant el 2017 s’han ofert als municipis socis iniciatives que integren els
diferents àmbits socials (ajuntaments, entitats i centres escolars) en
activitats que permeten donar a conèixer la tasca de cooperació que es
duu a terme amb el seu suport. L’objectiu és arribar a la major quantitat de
població possible, incrementar l’impacte de les intervencions i adaptar-les
a la realitat de cada municipi.
MARÇ


Presentació de l’obra de teatre En un món millor, de la companyia
italiana Progettarte, el text de la qual s’ha inclòs als recursos de
sensibilització del Fons Mallorquí.

ABRIL


Presentació de la campanya Mediterrània, mar de pobles.



Cicle de cinema “Mediterrània i migracions” al Centre de Cultura Sa
Nostra (quatre projeccions).
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Presentació del documental produït pel Fons Mallorquí Som de la
Mediterrània. Moviments migratoris i interculturalitat.



Inauguració de l’exposició Migracions i fronteres, que consta de
26 fotografies del fotoperiodista José Palazón, sobre la crua realitat
dels emigrants en diferents zones frontereres del món.

MAIG


Realització del taller “Racisme, llenguatge i mitjans de comunicació”
per a professionals de la comunicació.



Jornada de formació de socis “Moviments migratoris a la
Mediterrània. La gestió des de la institució municipal” al claustre de
Sant Domingo d’Inca.

NOVEMBRE


Organització d’un laboratori d’intercanvi de bones pràctiques amb
les ONGD que fan feina amb el Fons Mallorquí, en el marc dels
Dies Europeus de Solidaritat Local.



Suport a la realització de tallers i cinefòrum a Búger i a Mancor de
la Vall.

D’altra banda, tot l’any es varen atendre les sol·licituds dels ajuntaments
per participar en actes o reunions en els quals s’acosti tant als
representants municipals com a la ciutadania els resultats de la feina de
cooperació a la qual contribueixen, a través de xerrades, contacontes i
exposicions. En aquest sentit, en el marc de la campanya Mallorca amb
Quios, diversos municipis (Binissalem, Inca, Manacor, Pollença) i entitats
varen dur a terme activitats de sensibilització per recaptar recursos, a les
quals va ser convidada la gerent del Fons Mallorquí, qui va explicar la
situació dels refugiats a l’illa grega i les característiques del projecte al
qual es destinaren les aportacions.
Tot seguit trobareu la relació de totes les activitats de sensibilització dutes
a terme durant l’any 2017 als municipis mallorquins que ho varen
sol·licitar:
Municipi
Alaró
Artà

Algaida
Binissalem

Activitats
Contacontes Giramón
Lectura poètica “En un món millor”
Contacontes Giramón
Exposició “Lligats a Nicaragua”
Bibliofons
Préstec de pel·lícules i materials didàctics
Lectura poètica “En un món millor” (Assemblea General anual)
Contacontes del desert
Tallers sobre el Sàhara
Tallers sobre migracions
Exposició “Dones d’Àfrica, el cercle de la pobresa”
Exposició “Mira’t el món”
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Calvià
Capdepera
Consell
Fornalutx
Lloseta
Llucmajor
Manacor

Mancor de la Vall
Marratxí
Inca

Muro
Palma

Pollença

Sant Joan

Selva
Sencelles
Sineu
Valldemossa
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Contacontes del desert
Tallers sobre el Sàhara
Tallers sobre desigualtats Nord/Sud
Exposició “Migracions i fronteres”
Exposició “Una altra globalització és possible”
Contacontes del desert
Préstec de pel·lícules i materials didàctics
Contacontes del desert
Tallers sobre Nicaragua
Contacontes Giramón
Tallers sobre Nicaragua
Exposició “Lligats a Nicaragua”
Xerrada sobre Nicaragua
Exposició “Migracions i fronteres”
Exposició “Mira’t el món”
Exposició “Palestina, sobreviure a l’ocupació”
Préstec de pel·lícules
Contacontes del desert
Xerrada sobre migracions
Contacontes del desert
Tallers sobre el Sàhara
Tallers sobre Nicaragua
Tallers sobre desigualtats Nord/Sud
Taller “Racisme, llenguatge i mitjans de comunicació”
Jornada “Moviments migratoris a la Mediterrània. La gestió des
de la institució municipal”
Préstec de pel·lícules
Tallers sobre Àfrica
Tallers sobre desigualtats Nord/Sud
Exposició “H20: La problemàtica de l’aigua als països del Sud”
Exposició “Dones d’Àfrica, el cercle de la pobresa”
Exposició “Mira’t el món”
Exposició “Migracions i fronteres”
Cicle de cinema: “Mediterrània i migracions”
Contacontes Giramón
Tallers sobre desigualtats Nord/Sud
Tallers sobre Nicaragua
Exposició “Mira’t el món”
Contacontes Giramón
Tallers sobre desigualtats Nord/Sud
Tallers sobre Nicaragua
Exposició “H20: La problemàtica de l’aigua als països del Sud”
Contacontes Giramón
Préstec de pel·lícules
Exposició: “Burkina Faso t'interessa”
Exposició “Dones d’Àfrica, el cercle de la pobresa”
Exposició “Migracions i fronteres”
Exposició “Palestina, sobreviure a l’ocupació”
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B.2. PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
L’11 de setembre se celebrà al CEIP Binissalem la trobada anual amb els
centres educatius que formen part de la Xarxa, per planificar les iniciatives
i fer el seguiment de les activitats i propostes, així com per presentar nous
materials didàctics. Igualment, durant el 2017 es dugueren a terme
reunions puntuals de suport als centres que ho sol·licitaren.
B.2.1. Iniciatives solidàries entre centres de Mallorca i de països del Sud
 Nicaragua: les escoles de Mallorca i els centres de Nicaragua
agermanats triaren el nou tema sobre el qual faran feina per als
intercanvis durant dos cursos: les migracions humanes. El CEIP Na
Caragol d’Artà, que s’ha incorporat el 2017 a la Xarxa, va mostrar
interès per agermanar-se amb un centre nicaragüenc.
 Sàhara: s’iniciaren els tràmits per posar en marxa el projecte pilot
d’agermanament entre el centre sahrauí Mustafa Mohamed Ahmed i
dues escoles de Palma: el CEIP Costa i Llobera i el CC Pius XII.
 Perú: també es varen començar les gestions per establir relacions
solidàries entre l’IES Son Servera i un centre educatiu de La Arena.
B.3. DIFUSIÓ
B.3.1. Mitjans de comunicació
Durant tot l’any 2017 s’han tramès notes de premsa per a tots els actes i
activitats organitzades pel Fons Mallorquí, per facilitar-ne la difusió. A
l’apartat de comunicació del nostre web podeu consultar la sala de
premsa, que recull les notícies relacionades amb el Fons Mallorquí
publicades a la premsa escrita i/o digital.
B.3.2. Publicacions pròpies
Cada mes es va editar i distribuir per correu electrònic el Clic
informatiu, amb informació referent al treball del Fons Mallorquí, així
com temes d’actualitat relacionats amb la cooperació per al
desenvolupament i la solidaritat.
Des del mes de juny s’envia el tema De Fons per correu electrònic als
representants municipals, de forma setmanal o quinzenal, per tal de
presentar de manera simplificada les activitats de l’agenda del Fons
Mallorquí o d’altres entitats que puguin ser d’interès per als socis. Això
ha permès reduir el nombre de missatges reenviats i donar prioritat a la
comunicació de les activitats pròpies, alhora que és la via de difusió de
les decisions adoptades per la Comissió Executiva als socis.
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Aquest recurs també es va posar a disposició dels centres educatius de
la Xarxa, als quals s’envia un resum de les activitats i recursos
disponibles un pic al mes.
B.3.3. Espais digitals
Lloc web
 Transparència: s’hi publica l’informe d’auditoria anual, així com el
percentatge del finançament dels projectes de cooperació al qual
contribueix cada soci.


Dinamisme: s’actualitzen els diferents apartats setmanalment
(agenda d’activitats), quinzenalment (portada d’informacions sobre
els moviments migratoris a la Mediterrània), i mensualment (notícies).



Difusió: el 2017 va continuar la campanya iniciada el 2016 perquè els
socis puguin introduir al seu lloc web un enllaç directe amb el web del
Fons Mallorquí. 15 dels 53 ajuntaments de Mallorca ja l’han
incorporat. Aquesta campanya s’ha ampliat als centres educatius de
la Xarxa i les ONG que col·laboren en els programes municipalistes
del Fons Mallorquí.



Seguiment: al llarg de 2017 hi va haver una mitjana de 250 visites
mensuals.

Facebook
 Seguiment: el nombre de seguidors de la pàgina institucional del
Fons Mallorquí va augmentar fins a 1.627 persones, 105 més que
l’any passat. D’altra banda, es va dur a terme una campanya per
seguir els perfils institucionals de Facebook de tots els ajuntaments,
centres educatius de la Xarxa i ONG col·laboradores. El Fons
Mallorquí també va seguir activament els altres fons de les illes i de
l’estat espanyol que disposen d’aquesta xarxa social.


Publicacions: el 2017 es varen publicar més de 200 entrades amb
informació diversa sobre temes relacionats amb cooperació per al
desenvolupament i sensibilització, així com imatges sobre les
activitats del Fons Mallorquí, amb una mitjana de 340 seguidors al
dia.



Xarxa: es va crear el grup Cooperación entre centros educativos
Mallorca-Nicaragua que respon a una demanda de comunicació més
directa entre els centres educatius agermanats. Ja té vuit membres.
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B.3.4. Documentació
El Fons Mallorquí va cedir en préstec gratuït a les persones i entitats que
ho sol·licitaren els llibres, revistes i DVD de documentals i pel·lícules que
constitueixen el fons documental. També es va mantenir l’oferta del
Bibliofons, un servei de biblioteca mòbil amb llibres, revistes,
documentals i pel·lícules relacionades amb la cooperació i la solidaritat,
destinat a les biblioteques municipals, les biblioteques dels centres
educatius i altres entitats, que el 2017 va ser a Binissalem i Artà.

C. Projecció exterior
C.1. RELACIÓ AMB ONG I ENTITATS EUROPEES
 Organització de la taula rodona “Cooperació descentralitzada com a eina
de resposta a les crisis humanitàries” durant les V Jornades de
cooperació descentralitzada, coordinades pel Comitè de les Regions
d’Europa i la Comissió Europea, que varen tenir lloc a Brussel·les els
dies 10 i 11 de juliol. En nom del Fons Mallorquí varen intervenir-hi el
president del Consell de Mallorca, Miquel Ensenyat, i el batle de Quios,
Manolis Vornous.
 Participació en diferents reunions, tallers i trobades per a l’elaboració
d’un estudi sobre l’estat de la cooperació descentralitzada, coordinat per
l’Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
(OCDE), que es publicarà l’any 2018.
C.2. PARTICIPACIÓ EN XARXES
C.2.1. Platforma
 Participació a l’Assemblea anual, celebrada els dies 24 i 25 d’abril, a
través de la representant del Centre Balears Europa.


Participació al fòrum “Ciutats i migracions”, celebrat a Mechelen
(Bèlgica) el 16 i 17 de novembre, mitjançant Aligi Molina, representant de
l’Ajuntament de Palma al Fons Mallorquí.



Presentació de l’agermanament entre l’Ajuntament d’Inca i el de
Telpaneca (Nicaragua) al Platformawards, premi sobre experiències de
cooperació descentralitzada que es lliurarà al febrer de 2018.

C.2.2. ALDA


Participació a les tres reunions anuals del Consell directiu d’ALDA, el 10
de febrer de manera virtual, l’11 de maig a Torún (Polònia) i el 6 de

MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2017

CODI
REVISIÓ
DATA
PÀGINA

MA2017
0
16/03/2018
13 de 17

novembre a Birgu (Malta). També s’assistí a l’Assemblea General
ordinària el 12 de maig a Torún (Polònia) en qualitat de soci.


Participació al curs de formació sobre finançament europeu impartit per
ALDA i organitzat pel Centre Balears Europa a Palma del 20 al 22 de
setembre. El dia 21 es va realitzar una reunió amb les entitats de l’estat
espanyol sòcies d’ALDA que van assistir al curs per presentar-se
mútuament i intercanviar experiències.

C.2.3. Fundación Anna Lindh
 Adhesió a la Red española de la Fundación Anna Lindh, una iniciativa
de la Unió Europea per impulsar el diàleg entre la societat civil del
nord i del sud de la Mediterrània.
 Participació activa en els grups de comunicació i educació per al
desenvolupament de l’entitat.
 Tramesa de notícies sobre el Fons Mallorquí per contribuir a l’edició del
butlletí electrònic de l’entitat.
 Assistència a l’Assemblea anual celebrada a Madrid.
C.3. SEGUIMENT DE CONVOCATÒRIES I PROJECTES
C.3.1. Seguiment del projecte d’obertura de l’Agència per a la Democràcia
Local a Kairouan (Tunísia) i participació de manera virtual a la
cerimònia d’obertura.
C.3.2. Activitats del projecte LADDER:
 Assistència a les reunions del comitè executiu del projecte,
el 17 de febrer, el 26 de juny i la de tancament del projecte,
a Estrasburg el 22 i 23 de novembre.
 Intercanvi de tècnics: del 2 al 5 de maig Nikos Gamouras,
tècnic d’ALDA, va ser a Palma, on va conèixer algunes
activitats de sensibilització del Fons Mallorquí i va intervenir
a les jornades de formació de socis.
 Assistència a les jornades sobre eines d’educació per al
desenvolupament a Torún (Polònia), els dies 10 i 11 de
maig.
 Participació durant tot l’any en l’elaboració dels manuals
que es publicaran l’any 2018.
 Participació activa d’un periodista en representació del
Fons Mallorquí al programa de periodistes ciutadans
(Citizen Journalist), que varen rebre un taller de formació
sobre comunicació aplicada al periodisme, la narració i el
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periodisme fotogràfic i el reconeixement oficial
d’ambaixadors dels ODS, per la seva capacitat de
comunicar temes sobre sostenibilitat i desenvolupament.
C.3.3. Participació en la primera fase de formulació d’activitats del nou
projecte de Platforma, que es farà efectiu a partir de 2019.

D. Administració i gerència
D.1. RELACIÓ AMB ELS SOCIS
Els socis integrants del Fons Mallorquí són 58:
- Els 53 ajuntaments de Mallorca
- Consell de Mallorca
- Govern de les Illes Balears
- Mancomunitat Pla de Mallorca
- Mancomunitat des Raiguer
- Universitat de les Illes Balears
D.1.1. Impuls de la participació
Jornades de formació per a socis
Els dies 4 i 5 de maig va tenir lloc la jornada de formació per a socis
“Moviments migratoris a la Mediterrània. La gestió des de la institució
municipal” amb l’objectiu de sensibilitzar els membres del Fons Mallorquí
sobre els fenòmens migratoris actuals a l’àrea mediterrània, en resposta
a la demanda expressada pels socis de rebre més informació sobre
acolliment i integració de refugiats.
Aquestes jornades es complementaren amb el taller pràctic “Racisme,
llenguatge i mitjans de comunicació”, dirigit als caps de premsa dels
ajuntaments, en col·laboració amb SOS Racisme Catalunya.
D.1.2. Òrgans de govern i interlocució política
Assemblea Ordinària
A l’Assemblea General de Socis, que es va celebrar el 17 de març a
Algaida, s’exposaren les accions realitzades durant el 2016 i les línies
d’actuació per a 2017, així com el balanç econòmic de l’any anterior i el
pressupost per al vigent, i la proposta de finançament de projectes de
cooperació per a 2017. Tots els documents van ser aprovats per
unanimitat.
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Comissió Executiva
Durant el 2017 s’han produït dos canvis pel que fa a membres de la
Comissió. Per una banda, a l’agost Maria Teodora Moreno va passar a
ser la representant de l’Ajuntament de Son Servera, en substitució de
Natalia Troya, en el càrrec de vocal. Al mes de novembre es va fer
efectiu el canvi de representant de l’Ajuntament de Costitx: Antoni Salas
i Roca, batle, va substituir Antònia Fiol i Serra, que va renunciar al seu
càrrec de regidora de l’Ajuntament. L’Ajuntament de Costitx ostenta el
càrrec de secretari del Fons Mallorquí i de la Comissió Executiva.
El mandat de la Comissió Executiva elegida per l’Assemblea el 13 de
juliol de 2015, serà vigent fins després de les eleccions de 2019.
Càrrec
Presidència
Vicepresidència 1a

Soci
Ajuntament de Montuïri
Consell de Mallorca

Vicepresidència 2a

Govern de les Illes Balears

Secretaria
Tresoreria
Vocalies

Ajuntament de Costitx
Ajuntament d’Algaida
Ajuntament d’Alcúdia
Ajuntament de Campanet
Ajuntament d’Esporles
Ajuntament de Fornalutx
Ajuntament de Porreres
Ajuntament de Santanyí
Ajuntament de Son Servera
Ajuntament de Valldemossa

Representant
Joan Verger i Rosiñol, batle
Jesús Juan Jurado Seguí,
vicepresident 2n i conseller executiu de
Participació Ciutadana i Presidència
Antoni Servera i Saletas, director
General de Cooperació
Antoni Salas i Roca, batle
Catalina M. Fullana i Abrines, regidora
Pere J. Malondra i Sánchez, regidor
Antònia Alcina i Bennasar, regidora
Maria Ramon i Salas, batlessa
Antoni Aguiló i Amengual, batle
Margalida Palerm i Melià, regidora
Maria Pons i Montserrat, regidora
M. Teodora Moreno Gómez, regidora
Gloria Escudero i Tomàs, regidora

D.2. RECURSOS ECONÒMICS
D.2.1. Aportacions econòmiques
El 2017 es va treballar per donar informació de la gestió econòmica no
només als socis, sinó també a la ciutadania, mitjançant la publicació en
la nostra pàgina web de les dades econòmiques més rellevants i dels
comptes anuals auditats.
En aquesta mateixa línia, es varen mantenir reunions amb diferents
agents i entitats per donar a conèixer la tasca del Fons Mallorquí i
intentar aconseguir nous finançadors públics i privats.
Per altra banda, també es va fer feina en aliança amb entitats europees
per poder aconseguir finançament de la Unió Europea.
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D.2.2. Gestió econòmica
En aquest punt, la tasca es va centrar en millorar el procediment de
concessió, seguiment i justificació de les aportacions dels socis i en
agilitzar els terminis de la gestió.
Es va aconseguir que la majoria d’entitats sòcies fessin efectiu el
pagament de l’aportació dins el 2017 i que pràcticament totes lliurassin
el full de compromís o signassin un conveni.
Continua sent un punt rellevant, especialment per a les justificacions
econòmiques, com consideren l’aportació al Fons Mallorquí els
departaments d’intervenció i/o secretaria. Això suposa establir diferents
terminis i modalitats de justificacions econòmiques, cosa que complica
les tasques de gestió.
D.2.3. Gestió de l’entitat
Durant el 2017 es va continuar fent feina en el procés de planificació
estratègica i l’adaptació del funcionament de l’entitat a la normativa de
qualitat ISO.
L’organigrama tècnic de l’entitat va modificar-se atesa la renúncia de
l’auxiliar administratiu per motius personals. Es va contractar una altra
persona que estava en el llistat del procés de selecció fet el 2015.
D.3. ESPAIS DE CONCERTACIÓ
D.3.1. Coordinació amb els altres fons de les Illes
Es varen celebrar dues reunions amb les gerents del Fons Menorquí de
Cooperació i del Fons Pitiús de Cooperació per tal de coordinar accions
conjuntes i fer propostes davant la Direcció General de Cooperació i
Immigració i la Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
D.3.2. Comissió d’Enllaç pel Sàhara


Secretaria de la Comissió: el Fons continuà ocupant la secretaria
de la Comissió, la qual es va reunir tres vegades durant el 2017
per coordinar i informar sobre les actuacions que es duen a terme
amb el poble sahrauí.



Viatge als campaments de refugiats: una delegació de l’Intergrup
parlamentari i representats del Fons Mallorquí va viatjar al mes de
maig als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf per
conèixer de primera mà la situació sobre el terreny i l’evolució
dels projectes que s’hi financen.
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D.3.3. Consell de Cooperació de les Illes Balears
L’objectiu del Consell de Cooperació és coordinar les accions que es
realitzen a les Illes Balears en matèria de cooperació internacional,
optimitzar esforços i aplicar polítiques coherents. Durant el 2017 el Fons
Mallorquí va participar a les reunions convocades pel Consell de
Cooperació.
D.3.4. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
El 8 de novembre de 2017 va tenir lloc a Santiago de Compostel·la
l’Assemblea General de la Confederació de Fons de Cooperació i
Solidaritat de l’estat espanyol. Es va aprovar per unanimitat la renovació
dels membres del Consell Confederal. Ocupa la presidència i la
secretaria el Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade; la
vicepresidència, el Fons Valencià de Solidaritat; i la tresoreria, el Fons
Pitiús de Cooperació. També es posaren en consideració unes línies de
feina per al 2018 perquè les gerències de cada fons les estudiassin i
poguessin fer-hi aportacions, de manera que es puguin aprovar a la
pròxima reunió de l’Assemblea.

