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A. Projectes i accions de cooperació i
emergència
A1. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
1. Programes municipalistes 2019
l Convocatòria: termini de presentació de projectes de l’1 a 30 de desembre
de 2018.
l Països: el 2019 se n’afegirà un més del continent africà (Senegal), per fer
efectiu l’alineament amb les estratègies internacionals.
l Projectes: els programes estan integrats per diferents projectes específics
que abasten diversos sectors d’intervenció, depenent de les necessitats de cada
territori: educació, sanitat, obres públiques, habitatge, desenvolupament econòmic local, participació ciutadana, equitat de gènere, etc.
l Execució: els projectes aprovats amb el pressupost de 2019 s’executaran
previsiblement durant el 2019 i el 2020.
Sectors i eixos d’intervenció per a 2019
País/Municipi

ODS

Eixos d’intervenció

Sectors

Bolívia /
Pocona

1, 3, 5, 6, 8,
10 i 11

- Construcció d’infraestructures d’abastiment d’aigua potable
- Suport a la planificació estratègica a
l’àmbit del turisme sostenible

-Aigua i sanejament
-Equitat de gènere
-Enfortiment
municipal i comunitari

Burkina
Faso / Ténado

4i5

- Construcció d’infraestructures educatives
- Formació de dones

- Educació
- Equitat de gènere

Etiòpia /
Kore

3

- Accés a serveis sanitaris

- Salut

Mali /
Kouniana

5i6

- Construcció d’infraestructures
d’abastiment d’aigua potable
- Formació emprenedora i en salut sexual i
reproductiva per a dones

- Aigua i sanejament
- Equitat de gènere
- Salut

N’Golonianasso

4 i 16

- Construcció d’infraestructures educatives
- Formació sobre governabilitat

- Educació
- Enfortiment
municipal

Nicaragua /
Telpaneca

5i6

- Millora de l’accés a l’aigua potable i
sanejament

- Aigua i sanejament
- Enfortiment municipal i comunitari

Tototgalpa

5 i 11

- Millora de les condicions d’habitabilitat i
sanejament

Las Sabanas

5 i 11

- Millora de la xarxa viària pública

- Habitatge
- Enfortiment municipal i comunitari
- Infraestructures
públiques
- Enfortiment municipal i comunitari

Ciudad Antigua

2, 4, 6, 7, 8,
9 i 11

- Foment d’iniciatives de desenvolupament
econòmic local
- Millora de la xarxa viària pública
- Accés a l’energia
- Accés a l’educació

- Desenvolupament
econòmic local
- Infraestructures
públiques
- Educació

Níger /
Say

4 i 10

- Capacitació de tècnics municipals
- Construcció d’infraestructures per a joves

- Enfortiment
municipal
- Infraestructures
públiques
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Perú /
La Arena

2, 4, 5, 6, 8,
10, 11, 12,
13 i 16

- Capacitació de tècnics i autoritats locals
- Millora de serveis públics
- Iniciatives econòmiques per a dones
- Formació per a joves en exclusió social
- Accés i millora de l’educació

- Enfortiment municipal
i comunitari
- Equitat de gènere
- Educació
- Salut i sanejament
- Habitatge
- Desenvolupament
econòmic local

Pueblo Nuevo

4, 12, 13
i 17

- Accés a l’educació
- Iniciatives econòmiques per a dones i
joves
- Millora i construcció d’infraestructures
i serveis públics

- Desenvolupament
econòmic local
- Educació
- Enfortiment
municipal i comunitari
- Sanejament

Sàhara /
Al-Aaiun
Auserd
Dakhla
Smara

1, 2, 3 i 5

- Contribució a la formació de tècnics de
salut i a l’atenció sanitària als campaments de refugiats
- Suport al programa de nutrició i vacunació infantil del Ministeri de Salut

- Enfortiment de
l’administració

Senegal /
Nguékokh

1,3 i 5

- Millora de l’accés a serveis sanitaris

- Salut

- Salut

2. Seguiment i avaluació dels programes i projectes
l Seguiment sobre el terreny: es preveu fer el seguiment tècnic dels programes de Burkina Faso, Mali, Nicaragua i Perú.
l Avaluacions: per a 2019 es proposa dur a terme dues avaluacions:
a) Avaluació mixta (Fons Mallorquí i equip d’avaluació del Fons Català) de l’impacte dels darrers 10 anys de cooperació municipalista a
Nicaragua.
b) Avaluació d’impacte dels projectes dels darrers quatre anys als municipis de Pueblo Nuevo i La Arena, al Perú.
3. Assessorament i intercanvis tècnics
L’objectiu d’aquesta línia de feina és aportar assessorament tècnic a les administracions locals del Sud o a les contraparts per part de funcionaris, tècnics
o autoritats locals de Mallorca. Això requereix la implicació per part de les
administracions de l’illa per facilitar el trasllat de tècnics a municipis del Sud
durant un període de temps limitat.
Enguany serà prioritària la promoció de l’enfocament de gènere en diversos
àmbits (educació, enfortiment institucional, etc) i també la promoció i aplicació
de l’Agenda 2030 sobre el desenvolupament sostenible, encara que es tendran en consideració les peticions que puguin sorgir de les contraparts.

A2. PROJECTES D’EMERGÈNCIA I AJUT HUMANITARI
Segons els estatus del Fons Mallorquí, s’ha de reservar com a màxim el 10%
dels ingressos ordinaris a un fons d’emergència anual. La convocatòria per a
la presentació de projectes restarà oberta des de l’aprovació dels pressupostos
fins a l’exhauriment dels recursos econòmics.
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El Fons Mallorquí té establertes com a prioritàries les següents zones geogràfiques:
l Àfrica subsahariana.
l Amèrica Central i Amèrica del Sud
l Àrea sud del Mediterrani i Pròxim Orient.

A3. PROGRAMA MEDITERRÀNIA I ÀSIA CENTRAL
El Fons Mallorquí disposa d’una línia de projectes propis, tant a l’àmbit de la
cooperació, com al d’emergència, destinada a finançar iniciatives adreçades a
països de la riba sud i oriental de la Mediterrània i Àsia central.
Es tracta de projectes que s’han identificat a través de les aliances estratègiques amb entitats estatals o europees i que coincideixen amb l’eix d’enfortiment municipalista, així com el suport a accions humanitàries destinades a
millorar la situació de les persones que es desplacen per l’àmbit de la Mediterrània a causa dels conflictes que es pateixen al Pròxim Orient, Àsia central i a
l’Àfrica subsahariana.
La proposta de països per a 2019 és: Marroc, Tunísia, Líban, Palestina i Afganistan.
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B. Sensibilització
i difusió

B1. PROGRAMES DE SENSIBILITZACIÓ
El 2019 l’àrea de sensibilització s’orientarà a complementar l’estratègia municipalista i a impulsar la integració dels diferents àmbits socials del municipi
(ajuntament, entitats i centres escolars) en activitats que permetin donar a
conèixer la tasca de cooperació que es duu a terme amb l’aportació anual.
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.
Per facilitar la tasca de sensibilització, el Fons Mallorquí ofereix un seguit de
recursos i activitats pròpies i d’altres en col·laboració amb diverses associacions, que estan disponibles per a tots els socis, sempre que estiguin al corrent
de les aportacions anuals que els corresponen, així com per als centres educatius de la Xarxa en les mateixes condicions.
1. Programa Compromesos amb l'Agenda 2030
Es posarà en marxa un programa de sensibilització lligat als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que serà l’eix transversal en totes les accions
d’enguany i que inclourà tant activitats de difusió, com tallers i materials de
suport:
l Campanya Compromesos amb l’Agenda 2030:
-Tallers de formació per a ajuntaments, entitats, centres educatius
i/o empreses, per donar a conèixer l’agenda 2030.
-Programa pilot amb dos municipis de Mallorca i dos del Sud sobre l’aplicació
dels ODS.
- Campanya de difusió dels ODS entre la població en general.
l Segona edició del concurs de Curtmetratges compromesos, per tal de fer
visibles els ODS a través del cinema.
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l Continuïtat del projecte Espai Fons. La ràdio municipal com eina de suport als agermanaments, amb l’objectiu que les ràdios municipals de Mallorca dediquin un espai a parlar de la cooperació i alhora estableixin una comunicació directa amb els municipis agermanats. Enguany el tema central seran
els ODS.
2. Dies Europeus de Solidaritat Local
l Activitats pròpies i propostes per als socis.
l Jornada de formació per a socis.
l Tercera edició del laboratori de bones pràctiques adreçat a les ONGD que
participen en els programes municipalistes del Fons Mallorquí.
l II Cicle de Cinema àrab i de la Mediterrània en col·laboració amb l’entitat Sodepau i amb Cineciutat de Palma.

B2. PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
1. Xarxa de centres educatius solidaris
Es replantejarà el programa a partir de les conclusions de l’avaluació de la
feina feta amb la Xarxa de centres educatius solidaris des de 2005 fins a 2017.
S’organitzarà un taller amb representants dels centres de la Xarxa, membres
del Fons Mallorquí i de la consultora que va realitzar l’estudi, amb l’objectiu
de analitzar les conclusions i recomanacions de l’avaluació i d’establir les noves
línies de feina.
La intenció per a 2019 és començar a treballar definitivament com una xarxa,
de manera que les propostes provinguin dels centres adherits i amb un cert consens perquè el Fons Mallorquí pugui impulsar determinades activitats.
De tota manera, l’enfocament previst està en la línia de donar a conèixer als
centres l’Agenda 2030 i fer-ne difusió.
2. Iniciatives solidàries entre centres de Mallorca i del Sud
l Millora de la coordinació amb les contraparts a Nicaragua i impuls de la
implicació d’altres col·lectius dels municipis agermanats en la tasca de sensibilització.
l Proposta de treball entorn als Objectius de Desenvolupament Sostenible tant als centres educatius de Mallorca com del Sud.

B3. DIFUSIÓ
A l’àrea de difusió es refermarà l’enfocament de la comunicació basada sobre
els èxits assolits. D’altra banda, els Objectius de Desenvolupament Sostenible
seran l’eix sobre el qual giraran les informacions sobre projectes i activitats.
1. Mitjans de comunicació
Notes de premsa
S’assegurarà que tots els actes que organitza el Fons Mallorquí tinguin una
difusió prèvia a través de notes de premsa adreçades a tots els mitjans de comunicació de l’illa.
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Presència als mitjans de comunicació
Es mantindrà la col·laboració amb la premsa, ràdio i televisió per donar a
conèixer el treball i les iniciatives del Fons Mallorquí. Els articles relacionats
amb el Fons Mallorquí que es publiquen a la premsa es recullen a la “Sala de
premsa” del nostre web.
2. Publicacions pròpies
Clic informatiu
A través d’aquesta publicació electrònica de periodicitat mensual es facilita
informació de tot allò que fa referència al treball del Fons Mallorquí, així com
sobre temes d’actualitat relacionats amb la cooperació per al desenvolupament
i la solidaritat.
Lloc web
És la principal plataforma de comunicació del Fons Mallorquí, l’espai de referència institucional. Es continuarà treballant per donar-li més dinamisme i
coherència amb les línies estratègiques del Fons Mallorquí, amb l’actualització
permanent de continguts.
3. Eines de difusió
Facebook
S’actualitzarà amb freqüència diària amb informacions diverses sobre temes
relacionats amb la cooperació per al desenvolupament i la sensibilització.
Twitter
S’usarà de manera puntual per incentivar la participació dels socis en les activitats presencials organitzades pel Fons Mallorquí.
Correu electrònic i WhatsApp
Aquestes eines es destinaran a fer arribar als socis informacions puntuals sobre
activitats que organitza el Fons Mallorquí i que els puguin interessar.
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C. Xarxes europees
Durant els darrers cinc anys el Fons Mallorquí ha consolidat la participació en
xarxes europees tant per donar visibilitat a la tasca que es fa des de Mallorca,
com per trobar espais de finançament i participació en programes de cooperació amb altres socis europeus.
Així, el 2019 es fomentarà la participació dels socis en fòrums i espais de debat
internacionals i d’incidència, perquè el Fons Mallorquí pugui tenir no només
presència en espais tècnics, sinó també polítics.

C1. ALDA
l Participació en les reunions del Comitè directiu i de l’Assemblea.
l Seguiment del projecte de suport a l'Agència de Democràcia Local (ADL)
a Kairouan (Tunísia).
l Suport al procés de creació de la nova Agència de Democràcia Local (ADL)
a Tetuan (Marroc).

C2. PLATFORMA
l Participació en les assemblees de socis de Platforma i els debats, les iniciatives i els esdeveniments proposats per aquesta xarxa d'institucions locals i
regionals.
l Inici de les activitats del programa 2019-2021-SGII. Es va aprovar al Fons
Mallorquí un projecte pilot per a l’aplicació dels ODS en dos ajuntaments de
Mallorca i dos ajuntaments del Sud. A més, es realitzaran tallers de formació
sobre l’agenda 2030 oberts a tots els ajuntaments socis.
l Participació activa en el grup de comunicació amb la tramesa de notícies.

C3. FUNDACIÓN ANNA LINDH
l Participació en l’assemblea anual de la Red española de la Fundación Anna
Lindh.
l Intercanvi de tècnics i impuls de projectes de sensibilització de manera conjunta amb altres entitats sòcies de la Fundació, a l’àmbit de l’educació per el
desenvolupament i de la cooperació a l’àrea mediterrània.
l Participació activa en el grup de comunicació amb la tramesa de notícies.
Es mantindrà la relació de col·laboració amb el Centre Balears Europa, tant
per a l’organització d’accions de formació i actes a Mallorca, com per al suport
en l’organització i participació en esdeveniments a Brussel·les.
A més a més, es donarà continuïtat al treball de recerca i enfortiment de les
relacions amb entitats d’altres països europeus per a l’elaboració de projectes
conjunts.
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D. Administració i gerència
D1. RELACIÓ AMB ELS SOCIS
El Fons Mallorquí es planteja com a repte principal que els socis sentin realment que són el Fons Mallorquí i que participin en tots els àmbits possibles.
1. Impuls de la participació
l Jornades de formació de socis el mes de novembre.
l Assemblees més dinàmiques: incorporació de diferents elements lúdics però
que conviden a la reflexió sobre determinats aspectes.
l Reunions conjuntes amb ajuntaments i/o entitats que financen un mateix
projecte: es convocaran trobades per als diferents municipis que donen suport
a un mateix programa o projecte.
2. Òrgans de govern i interlocució política
l Contactes amb els partits polítics per donar suport a les línies de cooperació
en el marc dels programes electorals.
l Reunions del president o membres de la Comissió Executiva amb els ajuntaments que fan aportacions proporcionalment més baixes.

D2. RECURSOS ECONÒMICS
1. Aportacions econòmiques
l Per a 2019 continua essent prioritari sensibilitzar els socis sobre la necessitat de recuperar el volum de les aportacions i encaminar-los cap a l’objectiu
del 0,7%.
l Informació de la gestió econòmica no només als socis, sinó també a la ciutadania, mitjançant la publicació a la nostra pàgina web de les dades econòmiques més rellevants i dels comptes anuals auditats.
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l Recerca de nous finançadors públics i privats que puguin fer aportacions als
programes de cooperació del Fons Mallorquí, per donar suport a les accions
que s’impulsen als municipis i implicar tot el poble en la tasca de cooperació.
2. Gestió de l'entitat
Eines informàtiques
Millora de la base de dades: cal millorar la gestió del Fons Mallorquí per adequar-la a les noves necessitats. En aquest sentit, el 2019 es faran esforços per
incorporar eines de gestió que permetin assolir la missió de l’associació.
Aspectes legals
Es continuarà treballant en la modificació dels estatuts de l’entitat per adaptar-los a la situació actual del Fons Mallorquí.

11

D3. ESPAIS DE CONCERTACIÓ
El Fons Mallorquí participa en diferents espais de concertació amb altres entitats afins.
1. Comissió d’Enllaç de les Illes Balears pel Sàhara
Presidida per l’Intergrup parlamentari, hi participen els tres fons de cooperació
de les Illes, la Direcció General de Cooperació del Govern de les Illes Balears i
les associacions que treballen amb el poble sahrauí. El Fons Mallorquí continuarà ocupant la secretaria de la Comissió i s’encarregarà de les convocatòries
i actes de les reunions.
2. Consell de Cooperació de les Illes Balears
Constitueix un espai de coordinació entre el Govern de les Illes Balears, les
ONG i els fons de cooperació.
3. Comissió de Coordinació dels Ens Territorials en
matèria de cooperació
Espai de coordinació entre el Govern de les Illes Balears, els consells insulars,
els fons de cooperació, la FELIB i altres administracions.
4. Fons de cooperació de les Illes Balears
El Fons Mallorquí continuarà col·laborant en algunes accions definides en el
conveni, vigent des de 2010. La coordinació entre el Fons Mallorquí, el Fons
Menorquí i el Fons Pitiús és vital per poder tenir una veu conjunta davant les
institucions autonòmiques.
5. Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
El Fons Mallorquí participarà en totes les accions adreçades a reprendre les
activitats d’aquest espai de coordinació i representació conjunta dels fons de
cooperació de l’estat espanyol. Dins de les línies 2019 es preveuen espais de
formació i reunions amb l’AECID.

D4. CONVENIS
l EMAYA
A través del conveni, aquesta entitat dóna suport al finançament d’un projecte
de subministrament d’aigua potable a Bolívia.
l Universitat de les Illes Balears
Permetrà al Fons Mallorquí finançar l’assignatura de lliure configuració “Programes i projectes de cooperació internacional” al Grau de Treball
Social.
l Consell de Mallorca
Activació del conveni per a la tramesa de material de Bombers de Mallorca o
d’altres departaments a països del Sud on el Fons Mallorquí tingui projectes
actius.
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E. Dades econòmiques:
pressupost 2019
A. DESPESES
A.1
Àrees de treball
			
A.1.1

Import
pressupostat

Projectes i accions de cooperació i emergència

1.636.957,00 €

Cooperació per al desenvolupament

1.454.507,00 €

Programes municipalistes 2019

1.161.307,00 €

Projectes àrea de la Mediterrània i Àsia central
Seguiment, diagnòstics i avaluacions dels programes
Projectes d’emergència i ajut humanitari (10%)

A.1.2

A.1.3

182.450,00 €
93.050,00 €

Programa per als municipis socis

33.050,00 €

Educació per al desenvolupament. Xarxa

39.300,00 €

Comunicació, difusió i imatge corporativa

20.700,00 €

Xarxes europees

25.800,00 €

Relacions amb entitats i seguiment
convocatòries Unió Europea

17.000,00 €

Subtotal despeses per àrees

A.2.1

73.200,00 €

Sensibilització i difusió

Participació en xarxes d’entitats de la UE

A.2

220.000,00 €

8.800,00 €
1.755.807,00 €

Gestió
Administració i gerència

118.393,00 €

Despeses socials

83.800,00 €

Espais de concertació

5.400,00 €

Despeses administratives

29.193,00 €

Professionals independents per a la gestió
administrativa

12.988,00 €

Despeses magatzem

5.655,00 €

Despeses oficina

4.950,00 €

Transports i quilometratge (taxis, aparcament, benzina...)

1.100,00 €

Despeses financeres i comissions bancàries

3.000,00 €

Amortització de l’immobilitzat

1.500,00 €

Subtotal despeses de gestió
(6,32 % s/ingressos)

118.393,00 €

1.874.200,00 €

TOTAL DESPESES
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B. INGRESSOS
			

		

Import
pressupostat

B.1

Recursos ordinaris

1.824.500,00 €

B.1.1

Aportació dels socis

1.814.500,00 €

Ajuntaments de Mallorca

310.000,00 €

Consell de Mallorca

1.200.000,00 €

Govern de les Illes Balears

300.000,00 €

Mancomunitats i UIB

B.1.2

4.500,00 €

Aportació de col·laboradors

10.000,00 €

Xarxa de centres educatius solidaris

10.000,00 €

B.2

Recursos extraordinaris

49.700,00 €

B.2.1

Aportació d’associacions i donacions

B.2.2

Convenis amb administracions i entitats

43.500,00 €

EMAYA

12.000,00 €

Plattforma

31.500,00 €

6.000,00 €

B.2

Altres ingressos

200,00 €

B.2.3

Ingressos financers

200,00 €

Subtotal de recursos ordinaris i extraordinaris

1.874.200,00 €

TOTAL INGRESSOS

1.874.200,00 €
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