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A. Projectes i accions de cooperació i
emergència
A1. COOPERACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT

1. Programes municipalistes 2018
En el marc dels programes de desenvolupament municipal del Fons Mallorquí,
de l’1 al 30 de desembre de 2017 es va obrir una convocatòria d’ajuts per al
finançament de projectes per a ONGD i entitats. S’hi presentaren 21 projectes,
per a 19 dels quals la Comissió Executiva proposà el finançament total. La proposta de finançament dels projectes es va basar sobre les partides disponibles i
el grau d’execució de projectes de convocatòries anteriors.
Bolívia
l Enginyeria sense Fronteres va proposar un projecte per millorar l’accés a
l’aigua potable en una comunitat de Pocona.
l Mosoj Causay posà en marxa una proposta de promoció del turisme comunitari a Pocona.
l 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 de Pocona.
Burkina Faso
l Pa i mel va dur a terme la construcció de pous i tallers de formació per millorar la producció d’hortalisses a Ténado.
l Pa i mel-Burkina va proposar la rehabilitació i construcció d’infraestructures sanitàries a Ténado i Koukouldi.
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l Treball Solidari també hi fa feina amb Dunia La Vie, en una iniciativa per
enfortir les associacions de dones de Ténado.
Etiòpia
l Llevant en Marxa va posar en marxa un programa de suport a la millora de l’atenció sanitària a la zona de West Arsi, sobretot a l’àmbit de la
maternitat.
Mali
l Balcat Solidaris va presentar la construcció i equipament de tres aules,
menjador i lavabos de l’escola de Kouniana i l’enfortiment de l’administració
local amb equipament i formació.
Nicaragua
l Les batlies de Telpaneca, Totogalpa, Las Sabanas i Ciudad Antigua i
l’entitat Unidad de Concertación y Coordinación Municipalista (UCOM)
varen donar prioritat a actuacions a l’àmbit de l’accés a l’aigua potable i el
sanejament, l’energia, l’habitatge, l’educació i la producció agrícola.
Níger
l DIKO promou l’enfortiment institucional del municipi de Say amb millores
a les infraestructures de l’Ajuntament i formació dels càrrecs electes i tècnics.
Perú
l A Pueblo Nuevo: Ayne Perú-Trinitarias va impulsar un projecte d’enfortiment comunitari.
l 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; i el Centro de Investigación y Promoción del Campesinado (CIPCA), treballà per reforçar l’administració pública local i els espais de concertació ciutadana.
Sàhara Occidental
l 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.
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Projectes de cooperació aprovats el 2018
Núm.		

Títol				

País

Import €

2018001

Enfortiment institucional i educatiu a
Kouniana

Mali

77.734,68

2018002

Enfortiment de competències per a la incidència
política i desenvolupament sostenible

Perú

59.973,22

2018003

Suport al Programa Integral de Salut
Infantil (PISIS) 2018

Sàhara

86.000,00

2018004

Integració d’adolescents en risc d’exclusió
social a Piura

Perú

25.478,18

2018005

Participació ciutadana amb enfocament de
gènere a les escoles

Perú

31.000,00

2018006

Promoció del turisme comunitari a Pocona

Bolívia

17.421,93

2018007

Millora de la governabilitat i accés a
l’aigua potable a Pocona

Bolívia

98.343,70

2018008

Desenvolupament econòmic local amb
enfocament de gènere

Bolívia

49.521,00

2018009

Enfortiment de les organitzacions de
dones de Ténado

Burkina Faso

35.010,79

2018010

Enfortiment institucional al municipi
de Say

Níger

80.000,00

2018011

Millora de l’accés a l’aigua i el sanejament
a Telpaneca

Nicaragua

60.000,00

2018012

Millora del sanejament i l’habitatge a
Totogalpa

Nicaragua

60.000,00

2018013

Millora de l’accés a l’habitatge i l’energia

Nicaragua

60.000,00

2017014

Educació en valors i transformació social
als centres educatius

Nicaragua

19.636,36

2018015

Enfortiment institucional i participació
ciutadana a La Arena

Perú

45.000,00

2018017

Millora de la productivitat agrícola i
seguretat alimentària

Burkina Faso

96.424,78

2018018

Millora de les infraestructures sanitàries
de Ténado

Burkina Faso

106.811,82

2018020

Millora de la salut materno-infantil a la
regió de West Arsi

Etiòpia

68.500,00

2018021

Millora de les comunicacions viàries i
educació a Ciudad Antigua

Nicaragua

18.000,00

Total:
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1.094.856,46

A la gràfica següent trobareu la distribució del finançament per països:
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A2. 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 2018
Núm.		

Títol				

País

Import €

2018902

Ajut d’emergència als damnificats per
l’erupció del volcà de Fuego

Guatemala

34.650,00

2018903

Ajuda alimentària per als campaments
de refugiats sahrauís

RASD

44.000,00

2018904

Salvament marítim al sud del Mediterrani
central

Mediterrani

55.000,00

2018905

Suport psicosocial a dones i infants de la
Franja de Gaza

Palestina

32.206,48

Total:

165.856,48
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(aigües internacionals)

A3. PROJECTES ÀREA MEDITERRÀNIA I ÀSIA CENTRAL
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 i
d’Àsia central:
Afganistan
l HAWCA desenvolupa un projecte de suport legal i atenció sanitària per als
refugiats interns afganesos que s’han desplaçat a la capital, Kabul.
Líban
l Cités Unies Liban promou la feina dels agents de desenvolupament local de
15 entitats locals libaneses, així com la participació ciutadana.
Marroc
l ALDA gestiona un projecte per dur a terme un diagnòstic sobre la situació
de les dones a la província de Tetuan i per realitzar activitats de sensibilització
sobre equitat de gènere.
l ADEO impulsa un projecte de formació laboral per a les dones i sensibilització sobre equitat de gènere a Oued Laou.
Palestina
l Asamblea de Cooperación por la Paz dóna suport a l’accés a l’aigua potable per a 77 famílies de la comunitat de Rafat, a Cisjordània.
Tunísia
l ALDA impulsa l’Agència de democràcia local de Kairouan.
Projectes propis aprovats el 2018
Núm.		

Títol				

País

Import €

2018801

Suport a les oficines de desenvolupament
local de municipis libanesos

Líban

57.860,00

2018802

Suport a l’Agència de Democràcia Local
de Kairouan

Tunísia

10.000,00

2018804

Suport legal i atenció sanitària a refugiats
i desplaçats a Kabul

Afganistan

50.000,00

2018805

Suport als drets humans a Cisjordània:
accés a l’aigua potable a Salfit

Palestina

52.663,00

Equitat de gènere a l’acció local

Marroc

40.000,00

Promoció sociolaboral de les dones al
municipi de Oued Laou

Marroc

64.897,33

Total:

275.420,33

2018806
2018807
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A4. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
l Marroc: la gerent es va reunir amb representants d’ADEO i d’Ahlam per
valorar l’evolució dels projectes que es financen a Oued Laou i a Tànger respectivament, que s’han trobat amb diversos entrebancs aliens a les entitats
executores.
l Bolívia: del 25 d’agost al 3 de setembre va tenir lloc un viatge de seguiment
del programa municipalista que el Fons Mallorquí impulsa a Pocona. Hi varen
participar el vicepresident del Fons Mallorquí i del Consell de Mallorca, Jesús
Jurado, a qui acompanyà el cap de gabinet de la Presidència del Consell, Josep
Malagrava, i la gerent del Fons Mallorquí, Antònia Rosselló. Els representants
del Fons Mallorquí i del Consell es varen reunir amb el batle, diversos regidors,
dirigents comunitaris i beneficiaris dels projectes per avaluar el progrés de les
accions en marxa i l’impacte de les actuacions ja finalitzades, la valoració de
les quals va ser molt positiva.
l Sàhara: a finals de febrer, una delegació formada pel president del Fons
Mallorquí, Joan Verger; la regidora de l’Ajuntament d’Alaró, Aina Sastre; i la
gerent de l’entitat, Antònia Rosselló viatjà als campaments de refugiats sahrauís de Tindouf per inaugurar un nou dispensari de salut a la daira de Lemsid. Aquesta construcció forma part del programa de suport al sistema de salut
sahrauí, al qual el Fons Mallorquí dóna suport des que es va iniciar. Igualment,
es va aprofitar el viatge per fer el seguiment d’altres projectes de cooperació i
emergència, com el de reconstrucció d’habitatges afectats per les inundacions.
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B. Sensibilització i difusió

B1. PROGRAMA PER ALS MUNICIPIS SOCIS
Durant el 2018 s’han ofert als municipis socis iniciatives adreçades als diferents àmbits socials que engloben (ajuntaments, entitats i centres escolars),
per donar a conèixer la tasca de cooperació a la qual contribueixen amb les
aportacions anuals i facilitar la participació en accions solidàries.
GENER
l Col·laboració en la II Encesa de Talaies pels Drets Humans, promoguda
per l’Associació de Matemàtics, Es Liceu i el Consell de Mallorca.
FEBRER
l Viatge als campaments de refugiats sahrauís, amb participació de diferents ajuntaments socis.
MARÇ
l Presentació de la línia de treball a l’àmbit de la Mediterrània al programa
de Radio 3 “Mediterráneo”. A l’acte, organitzat en col·laboració amb el museu Es Baluard, varen participar-hi prop de 150 persones.
l Presentació del panell ODS-Compromesos amb l’Agenda 2030 a l’Assemblea de socis de Montuïri.
l Intercanvi de ràdios agermanades: programa entre Titoieta Ràdio d’Algaida i
Radio Segovia de Nicaragua.
l Reunió a Marratxí dels ajuntaments que financen el projecte de salut als
campaments de refugiats sahrauís.
ABRIL
l Convidada als socis a participar en l’acte de lliurament de la Medalla d’Or
del Consell de Mallorca, atorgada al Fons Mallorquí l’any que celebrava el 25è
aniversari.
MAIG
l Cicle de cinema àrab i de la Mediterrània a Cineciutat (Palma): es varen
realitzar cinc projeccions, amb 50 espectadors de mitjana per sessió.
JULIOL
l Conferència sobre energies renovables adreçada als socis, amb el suport
d’ALDA.
SETEMBRE
l Gravacions a Petra, Palma i Santa Maria del vídeo de presentació dels 25 anys
del Fons Mallorquí amb diversos presidents de l’entitat.
OCTUBRE
l Acte de celebració dels 25è aniversari
del Fons Mallorquí.
l Visita de Roger Solís, periodista nicaragüenc de Radio Segovia, a diferents ràdios
municipals agermanades.
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NOVEMBRE
l En el marc dels Dies Europeus de Solidaritat Local s’organitzaren:
l Jornada de presentació de la guia Compromesos amb la agenda 2030.
l Sessió de formació i intercanvi sobre la gestió de projectes i els objectius de desenvolupament sostenible amb les ONGD que fan feina amb el Fons Mallorquí.
DESEMBRE
l Lliurament del premi del concurs Curtmetratges compromesos, en el
marc del festival de curtmetratges “El dia més curt”. Un cop valorats els 15
curts que s’hi varen presentar, el jurat va concedir el premi a “Peix al forn”.
l Presentació a Calvià de l’exposició Sàhara: un poble sense terra, elaborada
durant el 2018.
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. Tot seguit trobareu la relació de totes les activitats de sensibilització dutes a terme durant l’any
2018 als municipis mallorquins que ho varen sol·licitar:
Municipi

Activitats

Govern de les
Illes Balears

Taller sobre migracions
Taller “Si nosaltres fóssim el món”

Algaida

Programa de Titoieta Ràdio i Radio Segovia de Nicaragua

Artà

Taller “Contacontes Giramón”
Exposició “Lligats a Nicaragua”
Bibliofons

Binissalem

Xerrada sobre la situació dels refugiats a Quios
Participació en el projecte REFUGIATS de l’IES Binissalem.

Búger

Taller “Contacontes Giramón”

Calvià

Taller “Contacontes del desert”
Taller “Contacontes Giramón”
Taller “El camí a l’escola”
Exposició “Sàhara: un poble sense terra”

Costitx

Taller “Contacontes del desert”

Deià

Taller “Contacontes del desert”

Inca

Taller “El camí a l’escola”
Taller “Vida quotidiana a Nicaragua”
Exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible”

Lloret de Vistalegre

Exposició “H2O: la problemàtica del aigua al països del Sud”

Lloseta

Taller “Si nosaltres fóssim el món”
Préstec de pel·lícules

Llucmajor

Taller “Contacontes del desert”
Taller “Vida quotidiana a Burkina Faso”
Taller “Si nosaltres fóssim el món”

Palma

Taller “Contacontes del desert”
Taller “Les dues cares del món”
Xerrada sobre el Fons Mallorquí i equitat de gènere a l’Escola Oficial d’Idiomes
Exposició “Migracions i fronteres”

Sa Pobla

Taller “Contacontes del desert”

Sant Joan

Taller: “Som la Mediterrània. Moviments migratoris i interculturalitat”
Taller “Contacontes del desert”

Santanyí

Taller “Contacontes Giramón”

Selva

Taller “Si nosaltres fóssim el món”

11

Sineu

Exposició “Palestina, sobreviure a l’ocupació”
Exposició “L’educació a Nicaragua”

Son Servera

Taller “Les dues cares del món”
Xerrada sobre cooperació internacional
Exposició “Objectius de Desenvolupament Sostenible”

B2. PROGRAMA D’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT
El 17 d’abril va tenir lloc la segona reunió del curs 2017-2018 amb els centres
educatius que formen part de la Xarxa, en la qual es va impartir formació sobre
eines pràctiques d’educació per al desenvolupament.
Igualment, durant el 2018 es dugueren a terme 14 reunions de suport als centres que ho sol·licitaren.
El 26 de setembre se celebrà a l’IES Porreres la primera trobada del curs
2018-2019, per planificar les iniciatives i fer el seguiment de les activitats i
propostes.
Durant l’últim trimestre de l’any es va dur a terme una avaluació sobre l’impacte de la Xarxa d’ençà que es va constituir (2005 a 2017).
Durant el curs 2018-2019 s’ha ampliat l’oferta de tallers per als centres educatius, mitjançant l’aprovació dels corresponents projectes.
Projectes de sensibilització aprovats el 2018
Núm.		

Títol				

Entitat

Import €

2018703

Lligats a Amèrica Llatina

Associació
Alloure

2.288,00

2018705

Migracions a la Mediterrània

Associació
Alloure

2.150,00

2018706

Lligats a Burkina Faso

2.640,00

2018707

Contacontes del Desert

2018708

ODS 5.
Igualtat de gènere: una perspectiva global

Associació Pa
i Mel
Associació
Amics Poble
Sahrauí
Fundació
Amaranta

2018709

ODS 12. Consum responsable a l’aula

S’Altra Senalla

2.000,00

Total:

13.417,20

2.400,00
1.939,20

1. Iniciatives solidàries entre centres de Mallorca i de països del Sud
l Nicaragua: el CEIP Na Caragol d’Artà es va agermanar amb el centre escolar El Fraile, del municipi de Totogalpa
l Sàhara: es va presentar l’agermanament amb el centre sahrauí Mustafà
Mohamed Ahmed al claustre del CEIP Costa i Llobera i al del CC Pius XII. A
més es van fer diferents activitats per donar a conèixer l’agermanament a tot
el centre.
l Perú: es va signar l’agermanament entre l’IES Son Servera i l’Institut Alejandro Sánchez Arteaga de La Arena.
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B3. DIFUSIÓ
Mitjans de comunicació
Durant l’any 2018 s’han tramès notes de premsa per a tots els actes organitzats 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.
S’han dut a terme diferents intervencions en programes de ràdio, especialment
“Flors en el desert” i “Connexió local” (IB3 Ràdio), i també a Mallorca Ràdio,
bàsicament per difondre les activitats de sensibilització que s’han de dut a terme i les del 25è aniversari.
Igualment s’han enviat esporàdicament articles per a les revistes de la Part Forana, per donar a conèixer la tasca que realitza el Fons Mallorquí, especialment
amb relació a cada ajuntament.
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.
S’ha consolidat el tema De Fons, tramès per correu electrònic als representants municipals, de forma setmanal o quinzenal, per presentar de manera simplificada les activitats de l’agenda del Fons Mallorquí o d’altres entitats que
puguin ser d’interès per als socis.
Aquest recurs també s’ha utilitzat a les comunicacions amb els centres educatius de la Xarxa.
Espais digitals
Lloc web
l Transparència: s’hi publica l’informe d’auditoria anual, així com el percentatge del finançament dels projectes de cooperació al qual contribueix cada soci.
l Dinamisme: s’actualitzen els diferents apartats setmanalment (agenda d’activitats), quinzenalment (portada d’informacions sobre les campanyes en marxa i el 25è aniversari), i mensualment (notícies).
l Seguiment: al llarg de 2018 hi va haver una mitjana de 265 visites mensuals.
Facebook
l Seguiment: el nombre de seguidors de la pàgina institucional del Fons Mallorquí va augmentar fins a 1.744 persones, 148 més que l’any passat.
l Publicacions: el 2018 es varen publicar més de 230 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 275 seguidors al dia.
Twitter
l Seguiment: el nombre de seguidors del perfil del Fons Mallorquí va augmentar fins a 653 persones, 104 més que el 2017.
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C. Projecció exterior
C1. RELACIÓ AMB ONG I ENTITATS EUROPEES
Biel Frontera, regidor de l’Ajuntament d’Inca, representà el Fons Mallorquí al
Fòrum Polític sobre el Desenvolupament, que va tenir lloc a Gant (Bèlgica), els
dies 15 i 16 de gener.

C2. PARTICIPACIÓ EN XARXES
Platforma
l Participació en la cerimònia dels ‘Platformawards’, premi sobre experiències
de cooperació descentralitzada, que es lliurarà al febrer de 2019, i recollida del
tercer premi per a l’agermanament entre l’Ajuntament d’Inca i el de Telpaneca
(Nicaragua), per part de Virgilio Moreno, batle d’Inca.
l Participació de Jesús Jurado, vicepresident del Fons Mallorquí, en la reunió
política el 22 de març a Brussel·les.
l Participació en l’Assemblea anual, celebrada els dies 23 i 24 d’abril a Brussel·les.
l Tramesa de notícies sobre el Fons Mallorquí per contribuir a l’edició del
butlletí electrònic de l’entitat.
ALDA
l Participació en la reunió anual del Consell directiu d’ALDA, el 10 de maig a
Brussel·les, i a l’Assemblea General ordinària l’11 de maig.
l Organització de la xerrada “Cap a l’agenda 2030: experiències de participació i
sostenibilitat”, el 10 de juliol a la sala d’actes de la FELIB, en el marc del projecte
europeu Enlarge.
Fundació Anna Lindh
l Participació en el programa d’intercanvi: visita de Txell Bragulat, directora
de la Mostra de Cinema Àrab i Mediterrani de Catalunya, i xerrada de Juan
Luis Muñoz, de l’associació ADESC Ceuta.
l Participació activa en els grups de comunicació i educació per al desenvolupament de l’entitat.
l Tramesa de notícies sobre el Fons Mallorquí per contribuir a l’edició del
butlletí electrònic de l’entitat.

C3. SEGUIMENT DE CONVOCATÒRIES I PROJECTES
DEAR
A través d’un consorci encapçalat per l’organització francesa CRID el Fons
Mallorquí va participar en aquesta convocatòria de la Comissió Europea, però
el projecte no va ser seleccionat.
Tancament del projecte LADDER
Programa biennal de la Comissió Europea
A través d’un programa presentat per Platforma, el Fons Mallorquí participarà
en un projecte de dos anys que inclou el finançament d’activitats per als socis.
El 2018 es varen planificar les activitats i el pressupost associat de 2019 a
2021.

14

D. Administració i gerència
D1. RELACIÓ AMB ELS SOCIS

Els socis integrants del Fons Mallorquí són 58:
53 ajuntaments de Mallorca
Consell de Mallorca
Govern de les Illes Balears
Mancomunitat Pla de Mallorca
Mancomunitat des Raiguer
Universitat de les Illes Balears
Impuls de la participació
Durant el 2018 s’ha promogut una sèrie d’activitats tant de sensibilització com
de formació per apropar els socis al Fons Mallorquí i donar més visibilitat a
les accions que es duen a terme. Enguany, amb la celebració dels 25 anys de la
constitució de l’entitat, s’ha aprofitat per cercar llocs de trobada entre antics
membres dels ajuntaments socis i els actuals, refermant el paper del Fons Mallorquí com a espai compartit per tothom.
Malgrat els esforços, es manté una baixa participació dels ajuntaments, especialment pel que fa a la implicació en els projectes de cooperació que financen
i en promoure activitats de sensibilització dins dels municipis.
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Òrgans de govern i interlocució política

Assemblea Ordinària
A l’Assemblea General de Socis, que es va celebrar el 17 de març a Montuïri,
s’exposaren les accions realitzades durant el 2017 i les línies d’actuació per a
2018, 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 2018. Tots
els documents van ser aprovats per unanimitat.
Assemblea Extraordinària
Es va celebrar el 17 de març a Montuïri i va ser convocada per modificar dos
punts dels estatuts, un sobre el quòrum necessari per a les reunions de la Comissió Executiva; i l’altre sobre el percentatge de gestió del Fons Mallorquí,
atès que s’havia d’adaptar a les recomanacions del departament d’intervenció
del Consell de Mallorca.
Comissió Executiva
Durant el 2018 s’han realitzat sis reunions de la Comissió Executiva, la qual,
segons els estatuts, s’ha de reunir cada dos mesos.
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		

Soci

Representant

Presidència

Ajuntament de Montuïri

Joan Verger i Rosiñol, batle

Vicepresidència 1a

Consell de Mallorca

Jesús Juan Jurado Seguí, vicepresident 2n i
conseller executiu de Participació Ciutadana
i Presidència

Vicepresidència 2a

Govern de les Illes Balears

Antoni Servera i Saletas, director General
de Cooperació

Secretaria

Ajuntament de Costitx

Antoni Salas i Roca, batle

Tresoreria

Ajuntament d’Algaida

Catalina M. Fullana i Abrines, regidora

Vocalies		

Ajuntament d’Alcúdia

Pere J. Malondra i Sánchez, regidor

		

Ajuntament de Campanet

Antònia Alcina i Bennasar, regidora

		Ajuntament d’Esporles

Maria Ramon i Salas, batlessa

		

Ajuntament de Fornalutx

Antoni Aguiló i Amengual, batle

		

Ajuntament de Porreres

Margalida Palerm i Melià, regidora

		

Ajuntament de Santanyí

Maria Pons i Montserrat, regidora

		

Ajuntament de Son Servera

M. Teodora Moreno Gómez, regidora

		Ajuntament de Valldemossa
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Gloria Escudero i Tomàs, regidora

D2. RECURSOS ECONÒMICS
Aportacions econòmiques
El 2018 s’han mantingut les aportacions dels socis, encara que els ajuntaments
continuen sense arribar al 0,7%: el 2018 només l’Ajuntament de Puigpunyent
l’ha assolit.
Quant a altres finançadors ordinaris, cal esmentar les aportacions que fan els
centres educatius a través de la Xarxa. Pel que fa a aportacions extraordinàries,
destaquen les que fan petites ONG locals i alguns ajuntaments que organitzen
activitats solidàries.
Amb relació a convenis amb altres administracions, se n’ha signat un amb
EMAYA, que ha fet una aportació de 12.000€ per al finançament de projectes
d’accés a l’aigua potable a Bolívia.
Igualment, s’ha treballat per aconseguir recursos de la Unió Europea a través
de les xarxes d’entitats de les quals és soci el Fons Mallorquí: Platforma i
ALDA. Així, durant el 2018 s’han presentat diferents línies per al finançament
d’activitats de sensibilització que han estat aprovades, que seran reemborsades
el 2019 i el 2020.
Gestió econòmica
En aquest punt s’ha continuat cercant la millor manera de procedir quant a la
concessió, seguiment i justificació de les aportacions dels socis i per agilitar els
terminis de la gestió.
Es va aconseguir que la majoria d’entitats sòcies fessin efectiu el pagament de
l’aportació dins el 2018 i que pràcticament totes lliurassin el full de compromís
o signassin un conveni. El fet que alguns ajuntaments paguin dins l’any següent
i no hagin lliurat cap document de compromís suposa un problema important
per a la comptabilitat.
D’altra banda, la diversa consideració que els departaments d’intervenció i/o
secretaria de cada ajuntament fan de l’aportació efectuada al Fons Mallorquí
també dificulta les tasques de gestió, perquè suposa establir diferents terminis i
modalitats de justificació econòmica.
Gestió de l’entitat
Pel que fa a recursos humans, el 2018 el Fons Mallorquí ha disposat de cinc
persones, encara que hi ha hagut fluctuacions per baixes de maternitat que no
han estat cobertes en tots els casos. Igualment, ha estat contractada durant
tres mesos una persona per elaborar una guia sobre els Objectius de Desenvolupament Sostenible, destinada bàsicament als ajuntaments.
D’altra banda, el Fons Mallorquí ha rebut dos estudiants en pràctiques: una
alumna del grau d’Estudis internacionals, als mesos de juliol i agost, i un de
Treball social, d’octubre a desembre.
Pel que fa a la Llei de protecció de dades, s’ha hagut de recórrer a una empresa
consultora, atesa la complexitat de les dades que gestiona el Fons Mallorquí
(especialment imatges). La gerent ha realitzat un curs sobre el tractament de
dades per tal d’aplicar la nova normativa a l’entitat.
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D3. ESPAIS DE CONCERTACIÓ
Fons de cooperació de les Illes Balears
Es varen celebrar diverses reunions amb les gerents del Fons Menorquí de Cooperació i del Fons Pitiús de Cooperació per coordinar accions conjuntes, i presentar propostes davant la Direcció General de Cooperació i Immigració i la
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat.
Comissió d’Enllaç de les Illes Balears pel Sàhara
l Secretaria de la Comissió: el Fons Mallorquí continuà ocupant la secretaria
de la Comissió, la qual es va reunir només una vegada durant 2018 per coordinar i informar sobre les actuacions que es duen a terme amb el poble sahrauí.
l Viatge als campaments de refugiats: una delegació va viatjar al mes de febrer 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.
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. El 2018 el Fons Mallorquí va participar a les
reunions convocades pel Consell de Cooperació.
Confederació de Fons de Cooperació i Solidaritat
El 2018 ha estat l’any de reactivació de la Confederació de Fons. Es varen
aprovar unes línies de feina molt concretes, s’ha contractat un tècnic a mitja
jornada i s’han iniciat les reunions amb les administracions centrals que gestionen recursos de cooperació internacional.
Al mes d’abril es varen celebrar a València l’Assemblea General i un taller de
formació sobre comunicació i difusió. A l’octubre va tenir lloc a Eivissa una altra sessió formativa, adreçada als gerents dels fons, sobre la gestió econòmica,
atès que els darrers cinc anys aquest apartat ha assolit un grau de complexitat
enorme.
Mensualment es duen a terme reunions de gerents per Skype per coordinar les
diferents accions del pla de treball aprovat.
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D. Dades econòmiques:
pressupost executat 2018
A. DESPESES
A.1
Àrees de treball
			
A.1.1

Import
pressupostat

Projectes i accions de cooperació i emergència

1.577.156,46 €

1.594.200,66 €

Cooperació per al desenvolupament

1.396.256,46 €

1.428.344,18 €

Programes municipalistes 2018

1.094.856,46 €

1.094.856,46 €

215.000,00 €

275.420,33 €

86.400,00 €

58.067,39 €

180.900,00 €

165.856,48 €

Sensibilització i difusió

99.400,00 €

94.811,68 €

Programa de sensibilització

36.300,00 €

36.438,53 €

Educació per al desenvolupament: Xarxa

30.200,00 €

33.301,32 €

Comunicació, difusió i imatge corporativa

32.900,00 €

25.071,83 €

Projecció exterior

18.300,00 €

16.991,77 €

Relacions amb entitats i seguiment
convocatòries Unió Europea

17.000,00 €

16.288,92 €

1.300,00 €

702,85 €

1.694.856,46 €

1.706.004,11€

118.343,54 €

112.641,08 €

82.990,00 €

81.900,70 €

5.400,00 €

4.330,06 €

Despeses administratives

29.953,54 €

26.410,32 €

Professionals independents per a la gestió
administrativa

12.828,00 €

11.848,87 €

Despeses magatzem

5.722,00 €

5.624,72 €

Despeses oficina

5.403,54 €

4.194,99 €

Transports i quilometratge

1.500,00 €

995,25 €

Despeses financeres

3.000,00 €

2.487,57 €

Amortització de l’immobilitzat

1.300,00 €

1.258,92 €

Subtotal despeses de gestió

118.343,54€

112.641,08€

1.813.200,00 €

1.818.645,19 €

Projectes àrea de la Mediterrània
Seguiment, diagnòstics i avaluacions de programes
Projectes d’emergència i ajut humanitari

A.1.2

A.1.3

Participació en xarxes d’entitats de la UE
Subtotal despeses per àrees

A.2
A.2.1

Import executat
31/12/2018

Gestió
Administració i gerència
Despeses socials
Espais de concertació

TOTAL DESPESES
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B. INGRESSOS
			

		

Import
pressupostat

Import executat
31/12/2018

B.1

Recursos ordinaris

1.809.000,00 €

1.796.170,31 €

B.1.1

Aportació dels socis

1.799.000,00 €

1.785.776,65 €

295.000,00 €

280.476,65 €

1.200.000,00 €

1.200.000,00 €

300.000,00 €

300.000,00 €

4.000,00 €

5.300,00 €

Aportació de col·laboradors

10.000,00 €

10.393,66 €

Xarxa de centres educatius solidaris

10.000,00 €

10.393,66 €

Ajuntaments de Mallorca
Consell de Mallorca
Govern de les Illes Balears
Mancomunitats i UIB

B.1.2

B.2

Recursos extraordinaris

4.200,00 €

22.474,88 €

B.2.1

Aportació d’associacions i/o donacions

4.000,00 €

9.481,45 €

B.2.2

Convenis entitats i administracions

12.000,00 €

EMAYA

12.000,00 €

B.2.3

Altres ingressos

200,00 €

993,43 €

Ingressos financers

200,00 €

81,85 €

Devolucions projectes

911,58 €

Subtotal de recursos ordinaris i extraordinaris

1.813.200,00 €

1.818.645,19 €

TOTAL INGRESSOS

1.813.200,00 €

1.818.645,19 €
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