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El Consell de Mallorca i la cooperació per al desenvolupament  
dels pobles del Sud 

 
 
 

Catalina Socies, 
gerent del Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació 

 
 
 
El Consell de Mallorca, com a govern insular i a través de l’IMAS, té definida 
una política de cooperació centrada en el suport a aquells sectors de 
població que li són propers, amb una clara sintonia amb les seves 
competències, com l’enfortiment municipal, els serveis socials, el medi 
ambient, el tractament de residus o l’ordenació del territori, entre altres. 
Així mateix, té una especial importància el suport a àrees geogràfiques, que 
des del punt de vista social i cultural ens són properes i afins. 

El Fons Mallorquí és una associació integrada pel Consell de Mallorca, els 
ajuntaments de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, les Mancomunitats 
del Raiguer i Pla, la Universitat de les Illes Balears i l’associació Justícia i 

Pau. Coordina i gestiona els recursos 
econòmics que els seus socis destinen per a la 
cooperació per al desenvolupament dels països 
del Sud. 

L’equip tècnic del Fons dóna suport a tots 
els seus socis per tal de garantir un ús racional 
i efectiu dels recursos econòmics per a 
cooperació, i acreditar-ne la gestió 



 

 

Núm. 53 El Consell de Mallorca i la cooperació 
per al desenvolupament dels pobles del Sud 

 

transparent. Els tècnics de l’IMAS i els del Fons es coordinen per tal de dur 
a terme la cooperació i la solidaritat amb els països del Sud de forma eficaç, 
tenint en compte les entitats solidàries de Mallorca i donant suport a les 
accions locals que puguin sorgir. 

El Consell de Mallorca anualment aporta al Fons recursos econòmics per 
dur endavant les accions de cooperació i solidaritat. Així:  

Aportació del Consell de Mallorca al Fons 
2006-2009

941.985,79 €
970.245,37 €

1.028.460,09 €

1.028.470,00 €

800.000,00 €

900.000,00 €

1.000.000,00 €

1.100.000,00 €

2006 2007 2008 2009Anys

  
 
L’estratègia de cooperació 
  
La cooperació descentralitzada és considerada com una aportació que va 
més enllà de la transferència de recursos econòmics: parteix de la base que 
la cooperació ha de permetre la transferència de coneixements i 
experiències, en una doble direcció Nord-Sud i Sud-Nord, permetent un 
coneixement mutu entre les persones, entre les entitats i també entre les 
institucions. 

El Consell de Mallorca té, entre les seves competències, la de Menors, 
Joventut i Igualtat, així com l’impuls del municipalisme i el 
desenvolupament local. Aquests punts tenen a veure amb els eixos 
principals de la seva cooperació, als que s’agrupen els projectes que es 
financen. 
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Pel que fa als sectors de cooperació: 
  

• Educació i formació;  
projectes de formació ocupacionals, escolarització a infants treballadors, 
educació per a la prevenció de la violència del carrer, etc. 

• Municipalisme i desenvolupament local;  
suport a processos de cooperació entre municipis de Mallorca i del Sud, 
mitjançat agermanaments signats entre: Inca – Telpaneca, Artà – 
Totogalpa, Llucmajor – Las Sabanas, Esporles – San Ramón, 
Mancomunitat del Pla i AMUNSE (Associació de municipis de Nueva 
Segovia – Nicaragua) i pròximament es signarà Algaida – Ciudad 
Antígua.  

Els Fons aprova el finançament dels projectes, ajustat a les bases 
tècniques, i el finança amb els doblers de l’ajuntament agermanat. 
Amb els recursos del Consell, es completa el finançament dels 
projectes de cooperació derivats de l’agermanament, aportant-hi els 
diners necessaris per a la seva realització. 

• Desenvolupament economicoproductiu:  
finançant projectes de cooperatives agrícoles, sistemes de microcrèdits 
a petits, i impuls a micro empreses locals. 

 
 

Pel que fa als beneficiaris, els projectes van dirigits principalment a dones;  
joves i infants, i autoritats locals. 
 
Pel que fa a la zona geogràfica, els projectes es desenvolupen principalment 
a: Àfrica, Amèrica Central (Nicaragua i el Salvador), Amèrica del Sud (Perú i 
Colòmbia), Àsia i Orient Mitjà (l’Índia, Afganistà, Palestina). Les zones 
geogràfiques d’intervenció poden variar segons la priorització anual que es 
determini. Durant el 2010 és prioritzen els projectes a l’Àfrica. 
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Tota aquesta estratègia es concreta amb el següent procés: els projectes es 
presenten a la convocatòria que anualment el Fons Mallorquí fa per a la 
presentació de projectes de cooperació als països del Sud. Aquests 
projectes són baremats tècnicament i aprovats, si s’escau, per l’Assemblea 
de socis, a instància de la Comissió Executiva del Fons. Els projectes són 
gestionats per les ONGs i associacions de Mallorca que els presenten, però 
són desenvolupats per les ONGs dels països del Sud. 
 
Sensibilització i difusió 
 
De forma coordinada, el Fons i l’IMAS donen suport a les entitats i 
associacions dels municipis de Mallorca per a l’impuls de la solidaritat, 
mitjançant xerrades i exposicions sobre els desequilibris entre el Nord i el 
Sud. 

Cal difondre les causes que provoquen les desigualtat per poder lluitar 
contra elles; cal que la ciutadania sàpiga el per què d’un Nord ric i d’un Sud 
pobre; cal que les persones puguin ser solidàries, impulsant la justícia 
social. 

La coordinació entre entitats solidàries i institucions és una eina 
important per fer un treball de cooperació per al desenvolupament. És la 
forma d’assegurar que els recursos econòmics i materials s’utilitzen de 
forma adequada i eficaç; que no hi hagi duplicitats i que la gestió de la 
cooperació esdevingui un element transformador per a la realitat dels països 
del Sud. 

Aquest és el propòsit del Fons Mallorquí, la coordinació dels recursos, la 
gestió i el seguiment de les accions de cooperació que des de Mallorca 
s’impulsa. El Consell de Mallorca ara fa més de 15 anys va apostar per 
aquesta fórmula de coordinació i consens. 
 


