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El Fons Menorquí de Cooperació

El Fons va néixer l'any 1993 fruit de la pressió social a nivell estatal i insular per reclamar el 0,7% 
del pressupost a la cooperació. La resposta política que es va donar a Menorca va ser insòlita pel 
fet  que  el  Fons  va  ser  constituït  per  totes  les  administracions  públiques  de  l'illa  (tots  els 
Ajuntaments i Consell Insular) més les entitats dedicades a la cooperació (al principi van ser set). 
En canvi,  en altres territoris  de l'estat  existeixen Fons de Cooperació  però  formats  només per 
administracions públiques. Amb un pressupost inicial d'11.000 euros, va néixer amb l'objectiu  de 
crear una política conjunta de cooperació entre tots els agents de Menorca.

La història del Fons es pot dividir en tres etapes.  La primera etapa es caracteritza per la feina 
totalment voluntària  de les  ONG,  que gestionaven el  pressupost  i  realitzaven els  projectes  de 
cooperació i sensibilització ciutadana. Per a aquestes tasques no existia cap tipus de regulació, com 
bases per a la convocatòria de projectes, uns criteris de gestió,  etc. El més significatiu d'aquesta 
etapa és la gran implicació de les ONG, que gestionaven, decidien i duen a terme els projectes. 

L'any 1998 es va arribar a gestionar un pressupost de 100.000 euros.  Amb aquest volum es veia 
que no es podia seguir amb la mateixa dinàmica de funcionament. És el moment que es decideix 
professionalitzar  el  treball  amb la  creació  d'un  equip  tècnic  i  l'elaboració  d'una normativa  de 
funcionament: elaboració de protocols, distribució de feines internes, creació d'àrees de treball... 
Com a contrapartida, les ONG van perdre implicació, que no participació. Per exemple, la presa de 
decisions dels pressupostos es continua fent de manera participativa amb totes les ONG. Però en la 
vessant de projectes deleguen la responsabilitat a l'equip tècnic. Aquesta actitud també s'explica 
perquè coincideix amb un moment en el qual les ONG obtenen recursos propis d'altres fonts i no 
s'impliquen en estructures més generals com la del Fons.

Amb la crisi econòmica, les ONG es tornen a unir i  a treure endavant projectes comuns,  com la 
creació de la plataforma de Solidaritat en Temps de Crisi per sensibilitzar a la ciutadania. 

La Coordinadora de Camí de Cavalls

Abans de la seva creació, en els anys 80 ja va sorgir problemes amb col·lectius ciutadans que volien 
accedir al Camí de Cavalls. L'any 1989 es grup de Santa Eulàlia va convocar accions reivindicatives, 
però que no va canalitzar en res. L'any 1993 els escoltes van convocar una excursió en un tram del 
sud en la que hi van acudir 200 persones. Aquesta va tenir repercussió mediàtica i va generar caliu. 
Finalment, l'any  95-96,  arran  d'una feina  que  havien  fet  el  JOC,  va  plantejar  la  creació  d'una 
Coordinadora. 

Amb  aquests  precedents,  l'any  1996  deu entitats  van  constituir  la  Coordinadora  de  Camí  de 



Cavalls,  a  la  qual  posteriorment s'hi  van adherir  vuitanta entitats.  Cada mes feien una reunió 
oberta a totes les entitats i persones que volguessin venir. No hi havia uns criteris d'organització 
marcats, es convocaven reunions, es parlava de tot, es prenien decisions per consens o no i anaven 
planificant sobre la marxa. Una de les raons per no constituir-se formalment va ser la del risc a ser  
perseguits judicialment. 

L'any 97 va organitzar diferents excursions, a les quals hi acudien entre 50 i 100 persones, on van 
començar problemes greus.  Els propietaris van posar denúncies a les persones que reconeixien 
que passaven pels seus terrenys. D'aquesta manera, van començar diversos processos judicials. Per 
defensar-se, la Coordinadora organitzà actes festius per recol·lectar doblers (a un concert hi van 
assistir 3.000 persones i  80 voluntaris van col·laborar en l'organització), contactà amb diferents 
personalitats polítiques, incloses de la Unió Europea, per cercar complicitats, etc. Aquest clima 
afavorí una major participació ciutadana. Alguns dels actes multitudinaris van ser el de l 'any 98, 
que es realitzà una  volta  a  s'illa  per trams, en alguns dels quals hi acudiren 700 persones; i  la 
manifestació de l'any 99 en la que hi van participar 6000 persones. 

L'any 2000 es va fer la llei de Camí de Cavalls, i l'any 2008 es produí l'expropiació forçosa, amb la 
qual el Camí de Cavalls quedà obert.

El Transport Aeri ofega Menorca

Abans de la creació de la plataforma, hi havia una coordinadora que tractava aquest tema, però 
que es va desvirtuar per la presència de polítics dins la mateixa plataforma.  En certa manera es 
podria dir que l'actual plataforma en va prendre el relleu.

La plataforma sorgeix de la Federació d'Associacions de Veïns.  En aquell  moment,  la federació 
s'estava  revitalitzant  després  d'un  període  d'inactivitat. A  l'inici,  van  voler  tractar  diferents 
temàtiques, com l'aigua,  el patrimoni, l'horari  laboral...  Després, es van interessar pel tema del 
transport aeri  fruit d'una sèrie de reportatges que van sorgir pels mitjans de comunicació. Per 
tractar  aquest tema, van anar a parlar  amb el  conseller  de transport d'aquell  moment, Damià 
Borràs, el que considerava que fins que no fos un tema prioritari pel Govern Balear, no s'avançaria, 
i per això reclamava que hi hagués pressió social. Aquest fet els va fer treballar en un únic objectiu, 
i va ser quan es va crear la plataforma. 

Al començament, es feien reunions per fer pluja d'idees de com havia de ser aquesta plataforma, a 
partir de les quals a poc a poc es va anar organitzant. Va ajudar-hi el fet de treballar per petits 
objectius. El que donava una idea, aquest se li assignava que la dugés a terme, i la resta l'ajudaven. 
Una de les primeres iniciatives va ser la recollida de firmes. Va ser un èxit, a part de ser un tema  
que genera fàcilment complicitats, per la bona organització i per ser en els llocs oportuns . També 
van participar en actes lúdics com el  carnaval  o Maó flors.  En aquest sentit,  considera que és  
important  el  talent  lúdic  de  les  accions,  per  tenir  algun  atractiu  més  a  part  de  la  pròpia 
organització. La participació ja és un valor en sí en el que t'ho passes bé i aprens. 

Altres aspectes organitzatius que considera importants és, per una banda, l'Internet. Aquesta eina 
permet contactar amb la resta dels companys quan et va bé. En aquest sentit, ha facilitat molt la 
participació que, d'altra manera, no hagués estat possible. Per altra banda, l'especialització de les 
tasques segons les virtuts d'una persona: en escriure articles, recollir dades, divulgar... 



La Plataforma Afectats per la Hipoteca

La plataforma va ser constituïda fa un any per cinc persones, de les quals cap tenia hipoteca. 

Al principi, van participar en unes jornades de formació que organitzà la PAH de València en temes 
d'organització, jurídics i bancaris, que facilitaria la seva tasca a Menorca. 

La plataforma recull  les persones afectades,  les acompanyen en el procés  en el qual es troben 
immerses i les fan visibles per a les administracions públiques i els mitjans de comunicació. D'un 
objectiu  concret i comú pel qual  té la seva raó de ser la plataforma, que és  la  hipoteca,  després 
l'àmbit  de  la reivindicació s'estén al  dret  a  l'habitatge a mesura que toques altres  temes que 
deriven de l'objectiu primer. 

S'ha obtingut el recolzament de Càritas Maó, que cedeix el local  i la logística.  El problema de les 
plataformes és la manca de finançament. Són els propis membres que al principi posen els seus 
propis doblers, i després es realitzen accions per per obtenir recursos, però aquests no cobreixen la 
totalitat de les despeses. 

Es reuneixen cada dimecres. Dos dies al mes realitzen assessorament jurídic i els altres dos es parla 
l'organització interna. Són sessions obertes, per la qual cosa mai saben quants seran. 

A nivell  d'organització interna,  hi  ha col·laboradors i  afectats.  La raó d'aquesta diferenciació és 
l'estat anímic. 

Com a estratègia funciona la por.  Per exemple, quan un banc realitza males pràctiques, anar-hi a 
posar adhesius, informar a la gent... També el fet de ser una illa petita afavoreix que, quan dones 
una informació negativa sobre algú, molta gent s'entera i acaba repercutint negativament al banc o 
als empleats concrets. Aquestes accions han fet que, aquells afectats per la hipoteca que van al 
banc i diuen que formen part de la plataforma, el tracte que reben és diferent. 

A part de l'acompanyament a les persones afectades, tenen una part activista.  Per una banda, 
parlar amb les entitats locals  sobre la política d'habitatge de cadascú.  Per altra banda,  recollir 
firmes per la ILP, en la que en paral·lel realitzen una tasca didàctica contrarestar el vox populi de la 
culpabilització individual de l'afectat de la seva situació.

Una barrera per fomentar l'associació i la participació és la vergonya de les persones afectades a 
expressar  la  seva  situació.  Per  això  s'ha  de  tenir  sensibilitat  per  facilitar  que  les  persones  hi 
acudeixin.

Quan acudeixen a la plataforma, s'anima a que hi participin. Però no tenen  cap  interès,  només 
empren l'empren com si fos un servei de l'administració. S'ha d'assumir aquesta situació.

A nivell operatiu, les persones que tenen idees, l'han d'aplicar, ja que no tota la feina ha de recaure 
en les cinc primeres persones. S'ha de fer pedagogia de la participació.

Qui s'anima a participar són les dones. Els homes vénen a recollir informació, però les que afronten 
la situació són les dones.  Aquest fet  és  important  a  tenir  en compte per  a  les estratègies de 
mobilització a nivell psicosocial.

Les noves tecnologies han ajudat molt,  no només a nivell d'organització i de difusió, sinó també 
per animar a que les persones puguin posar-se en contacte amb la PAH de forma anònima. 

Que hi hagi experiències a altres llocs ajuda ja que tens uns referents. 



Perspectives de futur

Per part del Fons Menorquí de Cooperació, afronten una retallada pressupostària del  35%.  Això 
provoca que alguns projectes on tenien doblers compromesos estiguin  aturats. A nivell  social, 
necessiten que hi hagi un recolzament a la cooperació i a la tasca del Fons. En una situació de crisi 
que fa créixer la pobresa al nostre país, provoca que una part de la població consideri que s'han de 
reduir les ajudes a la cooperació. Per això és necessari contrarestar aquest discurs i sensibilitzar 
novament a la població.  

Per part de la Coordinadora, s'ha aconseguit l'objectiu proposat. Ara hi ha qüestions actuals com 
l'ús turístic del Camí de Cavalls o la revisió del Pla Especial, i no se sap el paper que s'haurà de jugar 
en el futur.   

Per part de la plataforma del transport aeri,  ara mateix s'està a l'espera de com conclouen dues 
iniciatives polítiques: Per una banda, una reunió  de la comissió mixta del ministeri  Foment per 
parlar  exclusivament  de  la  OSP  entre  illes;  i,  per  altra  banda,  la  creació  d'una  ponència  al 
Parlament Balear per redactar un document resolutiu sobre el tema. Si s'aconsegueix, seria una 
gran satisfacció. I si es necessita un empenta per concloure el tema, ajudarien en aquesta direcció.

Per part de PAH, depenen de situacions com el rescat financer o la llei hipotecaria, que tindran una 
gran incidència en les situacions quotidianes. 

Intervencions

A la pregunta del finançament del Fons, Maria J. Barceló explica que es basa en una figura jurídica 
diferent  pel  fet  de  ser  una  associació  privada  amb  fons  públics.  Funciona  per  projectes  via 
subvenció.  Si  et  donen una partida per a un projecte i  no l'executes aquell  any,  l'any  següent 
entendran que no la necessites i la perds, quan el més coherent seria que amb els doblers que et 
donen poguessis pagar els endarreriments. Per això, l'any 2012 es van presentar nous projectes, i 
els d'anys anteriors encara no executats estan a l'espera que les administracions paguin el deute 
amb el Fons (que actualment és de 2.000.000 d'euros). 

Es demana a cadascú dels representants a la taula redona que expliquin la relació que han tingut  
amb les administracions públiques. Anton  Soler considera que han obtingut el recolzament dels 
polítics, perquè també és un tema compartit, mentre que els tècnics han estat més distants. Olivia  
Méndez troba a faltar una actitud més proactiva, que siguin els mateixos polítics que s'interessin 
per la tasca dels col·lectius. Eduard Serra explica que les relacions han estat molt canviants segons 
els governs i els polítics. Finalment, Maria J. Barceló exposa que la convivència no ha estat fàcil per 
les  diferents  visions  entre  polítics  i  ONG.  Ara  mateix  tenen una relació  bona amb els  actuals 
representants, i considera que és un espai de diàleg necessari i positiu. 

Altres punts de vista expressats són:

• El  paper  de  les  plataformes  i  les  associacions  formalment  constituïdes  fan  funcions 
diferents però ambdues necessàries. S'ha de saber veure quan aquestes tenen sentit. Quan 
la deixen de tenir, s'ha de saber aturar, i reinventar-se en el cas que sigui necessari d'acord 
al nou context. 

• La necessitat de reivindicar un finançament públic de les associacions.

• Hi ha molts assumptes a resoldre i poca gent. Les problemàtiques són globals, i s'ha de  
saber enfocar les accions cap aquest sentit (com és el cas del 15-M).



• Quan es parla d'administracions públiques, s'ha de saber distingir entre els partits polítics, 
els tècnics i els governs a l'hora de dirigir-nos a l'agent adequat per assolir els objectius que 
una associació es proposi. 

• Normalment  es  té  una  visió  de les  associacions  bones  i  les  administracions  públiques 
dolentes. Això no és sempre així, ja que algunes associacions han tingut un comportament 
poc correcta per assolir els seus propòsits, emprant en alguns casos el xantatge  a través 
dels mitjans de comunicació aprofitant la sensibilitat social que desperten alguns temes.


