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1. PLA DE TREBALL I METODOLOGIA  

La primera fase de desenvolupament del diagnòstic ha estat la l’elaboració del pla de treball conjuntament 

amb l’equip tècnic de la CONGDIB.  Aquest pla, s’ha realitzat amb la següent finalitat: 

 Situar la investigació en relació a la informació que volem obtenir, les relacions que pretenem 

generar i els principis que guiaran la nostra feina. 

Els punts en què hem classificat el Pla de Treball són els següents: 

 

 

 

2.1 PRINCIPIS  RECTORS  

Els principis rectors ens serveixen de guia per a definir com serà el procés de realització del diagnòstic i a 
la vegada com a sistema de revisió del procés.  
  

1.1.1 LA PERSPECTIVA FEMINISTA DECOLONIAL  
 

Emprar la perspectiva  feminista en el procés de diagnòstic i molt especialment en 
l’anàlisi qualitativa ens permet posar al centre aspectes com: la cura, 
l’acompanyament i  la transparència. Situam aquest principi tenint el compte els 
següents aspectes en relació al sector de les ONGDs:   

 

SITUACIÓ EFECTE 

És hereu de l’esperit colonial. 
Es perpetua una mirada paternalista, masclista 
i racista. 
 

Ha estat altament institucionalitzat, 
burocratitzat i tecnocratitzat.  
 

Des de l’administració es demana a les entitats 
la funció de gestores de recursos i no de 
generadores de processos de transformació. 
Fet que les ONGDs  viuen amb angoixa. 

Des de les institucions es  prioritzen impactes a 
curt termini.  

Es genera un marc de demanda i projecció d’ 
accions caritatives i assistencialistes i no 
d’accions creatives, comunitàries o 
d’intercanvi. 

Els marcs burocràtics des de l’administració 
són occidentalistes i deixen al marge 
determinades realitats.  

Es generen situacions de servilisme més enllà 
del voluntariat. 

 
Posició: creiem en la necessitat de fugir de la institucionalitat de la recerca per crear espais 
amables, on hi tinguin  cabuda totes les veus i sigui un espai de confiança i aprenentatge mutu. 
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1.1.2 EL CONTEXT 

 
Tenir presents les especificitats de la realitat que s'investiga i aterrar tot el possible la 

investigació al context de les Illes Balears per tal de fugir de conclusions i anàlisis 

generalistes.  Situam aquest principi de la següent manera:  

 

SITUACIÓ EFECTE 
 
 
Tenir present la insularitat i la inter-insularitat. 

Totes les illes tenen les seves idiosincràsies. 
Moltes de les entitats són petites i les grans 
només estan representades en petites seus que 
no sempre implementen accions amb grans 
aportacions econòmiques. 

 
La Direcció General de Cooperació té el 
pressupost menys elevat de tot l’estat. 

La CONGDIB té un pressupost a vegades inferior 
al finançament que reben les  ONGDs del 
territori o altres projectes finançats per DGC. A 
més, la CONGDIB no pot entrar en concurrència 
competitiva. 

Moltes de les entitats de les IB estan situades a 
Mallorca i d’aquestes la majoria s’ubiquen a 
Palma. 

Detecció de necessitats i creació de xarxa 
centralista.  

 

Posició: és fonamental fugir del centralisme i tenir en compte les especificitats i necessitats dels 
diferents contextos que estem investigant i amb qui volem generar una relació de col·laboració. 

 

         2.1.3 LA PARTICIPACIÓ INCLUSIVA 

Donar espai i agència a la diversitat de persones i relats amb què realitzarem el 

diagnòstic i el Pla.  Situam aquest princpi tenint en compte els següents aspectes:  

 

SITUACIÓ EFECTE 

Els models clàssics de participació reprodueixen 
situacions d’opressió i invisibilització.  

L’excessiva representació i usos del temps de 
posicionaments basats en els privilegis patriarcals 
i eurocèntrics. La manca de participació i visibilitat 
de formes de comunicació no normatives.  

L’excessiva comoditat en un estil de 
comunicació i participació que genera 
desigualtat d’oportunitats en processos de 
participació.  

Pèrdua de riquesa i disminució de 
d’intel·ligència col·lectiva als grups.  

 

Posició: és important general entorns participatius no patriarcals i que siguin sensibles a la 

diversitat i a les multiples formes d’expressió, com a forma transformadora d’ocupar i generar 

colectivitat. 
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          2.1.4 QUALITAT I CREATIVITAT  

Emprar eines permanents de revisió i avaluació del projecte permet fer estimulant el 

procés de diagnosi. Situam aquest princpi tenint en compte els següents aspectes:  

 

 

SITUACIÓ EFECTE 

La participació sovint es planteja com una 
transacció d’informació unidireccional. 

Les entitats dediquen un temps i compromís en 
processos de participació en què es senten 
alienades i dels que no reben retorn.  

Existeix una sobre demanda de participació i 
aportació de dades de les entitats. 

Les entitats han de dedicar molt de temps a 
aportar la seva opinió i dades en processos 
alienants i dels quals no reben coneixements ni 
eines.  

En ocasions les pràctiques participatives menys 
normatives generen tensió en persones i entitats 
habituades a estils participatius clàssics.  

Es produeix cert rebuig cap a pràctiques 
participatives alternatives, ja que es perceben 
com a poc serioses i es genera rebuig a sortir dels 
espais de confort i privilegi.  

 

Posició: es convenient emprar una combinació d'eines que promoguin el rigor i a la vegada els 
llenguatges singulars i  plurals.  

 

 
          2.1.5 TREBALL EN XARXA I COMUNICACIÓ 

Promoure un treball en xarxa i comunicació 360 graus, que impliqui a tots els agents 
participants en el procés i que permeti la construcció col·lectiva del coneixement i la 
validació del diagnòstic final. Situam aquest princpi tenint en compte els següents 
aspectes:  

 
 

SITUACIÓ EFECTE 
La realització de processos i diagnòstics 
unidireccionals.  

La realització de Plans estratègics que parteixen 
de diagnòstics unidireccionals fa que els resultats 
siguin parcials i poc reconeguts.  

 
Posició: cal garantir la interconnexió i comunicació constant entre les agents participants del  

procés.  
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2.2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

Els objectius estratègics, també es poden denominar “metaobjectius”, ja que fan referència a tot allò que 

pretenem aconseguir al llarg de la realització del diagnòstic i el Pla. Els que hem definit són: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

2.3 OBJECTIUS OPERATIUS  
 
Els objectius operatius són els que defineixen allò que volem investigar amb la realització del diagnòstic, 
en el cas que ens ocupa són:  
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2.2.1 DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS ESPECÍFICS  
 
Tot seguit, fem una definició dels objectius específics, mostrant les variables que deriven d’aquests i que 
actuen com a marc de referència de la investigació.

OBJECTIU DEFINICIÓ 

 
 

FER UNA ANÀLISI I CATEGORITZACIÓ DEL 
TEIXIT ONG/D A LES ILLES BALEARS 

 
Realitzar una fotografia fixa del teixit de les ONGD 
a les Balears. Fent especial èmfasi en:  

 El nombre i tipologia d’entitats de les IB que 
han desaparegut.  

 El nombre i tipologia de les ONGD actives a les 
IB i d’aquestes:  

 Situació de l’entitat a les IB. 

 Xarxes de les quals participa. 

 Les persones i l’organització. 

 La representació i les pràctiques 
sensibles a la diversitat. 

 Els projectes que desenvolupen. 

 Els sectors d’intervenció. 

 El finançament. 
 

IDENTIFICAR NECESSITATS I 
PROBLEMÀTIQUES DE LES ONG 

 
Realitzar un anàlisi sobre els factors interns i 
externs que afecten positiva o negativament  al 
funcionament i sostenibilitat de les entitats i a les 
persones que hi treballen, fent especial èmfasi en:  
 

 L’equitat dins les entitats, especialment 
vinculades a la interseccionalitat. 

 La participació. 

 La sostenibilitat tècnica. 

 La sostenibilitat pressupostaria. 

 La sostenibilitat social.  
 

IDENTIFICAR LES CAUSES I DINÀMIQUES 
RELACIONADES AMB LA PARTICIPACIÓ 
DIRECTA A LA CONGDIB 

 
Ampliar el coneixement i les possibles accions per 
a l’ampliació i l’impuls de la CONGDIB, fent 
especial èmfasi en:  

 La narrativa i projeccions de les entitats 
sobre la CONGDIB. 

 Les ONG de persones migrades. 

 Les organitzacions petites i les entitats 
de nova creació. 

 Les organitzacions locals.  
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2.2.1 DEFINICIÓ DE L’OBJECTE DE D’ESTUDI 
 
La Cooperació a les Illes Balears es realitza des de diferents àmbits i per múltiples agents. Les entitats que realitzen: Cooperació Internacional (CI), Acció 
Humanitària i emergències (AH) i Educació per a la Transformació Social (EpTS), són el principal objecte d’estudi d’aquest diagnòstic. La resta d’agents hi apareixen 
de forma indirecta.   
Aquest fet, és fruit de la necessitat expressada per part de les entitats i la CONGDIB, de realitzar un procés intern, amb la voluntat d’entendre els processos propis  
que els permetés amb posterioritat interlocutar des d’una narrativa col·lectiva i completa amb els altres agents de cooperació territorials.  

 
2.4 METODOLOGIA  
 
Al llarg del diagnòstic hem emprat diferents eines d’anàlisi, amb la finalitat d’enriquir tot el possible el resultat.  A banda de les eines d’anàlisi, també hem emprat 
diferents sistemes de participació i comunicació amb les entitats, per donar espai a les diverses formes de comunicació. Tot seguit exposem les eines  més 
rellevants.  
 
2.4.1 EINES D’ANÀLISI,  PARTICIPACIÓ I COMUNICACIÓ  
 

EINA  DESCRIPCIÓ APLICACIÓ 

 
 
 

ANÀLISI DOCUMENTAL 

Al llarg del diagnòstic hem analitzat fonts secundàries amb 
l’objectiu de conèixer l’estructura i el marc de la investigació 
que esteiem realitzant. Això, ens ha permès contextualitzar 
el procés i , enriquir-lo amb la feina realitzada prèviament 
per entitats i administracions i generar preguntes i hipòtesis 
per a la creació d’eines de recopilació de fonts primàries.  

Les principals fonts que hem consultat són:  

 Memòries de: la DGC, els Fons Insulars i la CONGDIB.  

 Documentació interna de la CONGDIB. 

 Bases de dades d’entitats de: DGC, Fons Insulars, Ajuntament 
de Palma i REMEC. 

 Diagnòstics: CONDIB i DGC. 
 Lleis i Plans Estratègics: GOIB i DGC. 

 
 

QÜESTIONARIS  
SEMIESTRTUCTURATS 

Hem realitzat un qüestionari semiestructurat dirigit a totes 
les entitats de les IB que realitzen projectes vinculats a: 
Cooperació Internacional, AH i EPtS. Amb aquesta enquesta 
hem obtingut informació (majoritàriament quantitativa)  
sobre tots els objectius del diagnòstic, però també hem fet 
preguntes obertes per recollit informació de forma no 
predeterminada i conèixer opinions sobre aspectes 
concrets.  

Hem treballat sobre una base de 123 entitats de les quals 36 
han respost al qüestionari.  
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GRUPS FOCALS 

Hem realitzat un total de 4 grups focals (1 en línia i 3 
presencials) posteriors a la recopilació i buidatge de 
qüestionaris. Per tal que aquests  fossin el més operatius i 
rics possibles els hem fet a partir d’un sistema de panells de 
variables amb tres grans categories:  

 Cultura de l’organització. 

 Relació amb l’administració pública.  

 Relació amb el territori. 
Els grups focals ens han permès conèixer narratives,  
vincular necessitats i començar a trobar elements sobre els 
quals actuar amb el Pla d’enfortiment de les ONGD.  

Hem treballat sobre una base de 123 entitats de les quals 19 
han participat als grups focals.  

 
 

ENTREVISTES  

Hem realitzat entrevistes individuals obertes amb aquelles 
entitats que per motius de disponibilitat no han pogut 
participar dels grups focals. En aquestes entrevistes s’han 
treballat les mateixes temàtiques que als grups focals 
encara que aquestes no s’han col·lectivitzat.  

Hem realitzat un total de 2 entrevistes. 

 
 
 
 

COMUNICACIÓ AMB LES 
ENTITATS  

Al llarg del procés de realització del diagnòstic hem 
mantingut contacte amb les entitats a través de diferents 
canals per tal de:  

 Informar-les de la realització i estat del diagnòstic. 

 Fomentar la participació. 

 Presentar resultats preliminars dels anàlisis que estem 
realitzant per donar la possibilitat d’ampliar, matissar o 
fer comentaris.  

 

Les vies a través de les quals hem realitzat aquesta 
comunicació són:  

 Newsletters informatives, sobre l’estat i els primers 
resultats del diagnòstic.  

 Comunicats a través de les xarxes socials, sobre l’estat i els 
primers resultats del diagnòstic.  

 Emails, telefonades i missatges de WhatsApp per convocar 
i promoure la participació. 

 Enviament de resums del procés per a la validació dels 
resultats inicials. 

 Presentació del projecte i els primers resultats en 
l’assemblea de sòcies de la CONGDIB.  
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2. CONTEXT  
2.1 MARC LEGAL DE REFERÈNCIA 

INTERNACIONAL  

 

ESTATAL 

 

BALEAR  

Organisme: Direcció General de Cooperació 

 
 
Estatut d’Autonomia 

L’article 105 estableix que els poders públics de les Illes Balears 
han de vetllar per fomentar la pau, la solidaritat, la tolerància, el 
respecte dels drets humans i la cooperació per al 
desenvolupament amb els països i les poblacions 
estructuralment menys desenvolupats, amb la finalitat última 
d’eradicar la pobresa.  

 
 
 
Decret 15/2018, de 8 de 
juny 

Del règim especial de les ajudes a l’exterior en matèria de 
cooperació per al desenvolupament i solidaritat internacional i 
del Registre d’organitzacions no governamentals de 
desenvolupament de les Illes Balears. Té com a objectiu:  
simplificar els procediments de gestió de les ajudes que regula el 
Decret esmentat, aclarir aquests procediments i donar resposta a 
les demandes dels agents socials de cooperació per fer més àgil i 

Organisme: Organització de les Nacions Unides (ONU) 
 

 1945 Carta de les Nacions Unides. 

 1948 Declaració Universal dels Drets Humans.  

 1992 Declaració de Rio sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament. 

 1993 Declaració i Programa d'Acció de Viena. 

 2003 Declaració d’Enteniment Comú de les Nacions Unides.  

 2015 Agenda 2030 i ODS. 

 2016 Acord de París. 

 2018 Declaració de les Nacions Unides sobre els drets dels pagesos i d'altres persones que 
treballen en les zones rurals.  

 

Organisme: Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al 
Desenvolupament (AECID) 

 Llei 23/1998, de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Desenvolupament. 

 V Pla Director de 2018-2021, la cooperació espanyola  

 Avantprojecte de Llei de Cooperació per al Desenvolupament Sostenible i la Solidaritat Global 

 Estratègia d'Acció Exterior 2021-2024 
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realista la gestió dels ajuts.  

 
Instrucció 1/2019, de 26 
de marc de 2019, 

Del Director General de Cooperació, per la qual s’estableix el 
procediment d’auditoria en la revisió dels comptes justificatius de 
subvencions concedides a l’empara del Decret 15/2018 de 8 de juny, 
del règim especial de les ajudes a l’exterior en material de cooperació 
per al desenvolupament I solidaritat internacional.  
 

 
Instrucció 2/2019, de 12 
de desembre, de la 
directora general de 
Cooperació 

Per la qual s’estableix el mètode per aplicar el tipus de canvi de les 
despeses efectuades en altres monedes diferents de l’euro, a 
l’empara del Decret 15/2018, de 8 de juny, del règim especial de les 
ajudes a l’exterior en matèria de cooperació per al desenvolupament i 
solidaritat internacional. 

 
La Llei 9/2005, de 21 de 
juny 

De cooperació per al desenvolupament, regula el règim jurídic de la 
política de cooperació per al desenvolupament de l’Administració de 
la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. 
 

Projecte de Llei de 
cooperació per a la 
transformació global 
 

 
En procés  

 
 
 
El Pla Director 2020-2023 

Es va iniciar al setembre de 2019 amb l’avaluació del pla anterior i 
amb la participació del sector de la cooperació de les Illes Balears, va 
ser aprovat pel Consell de Cooperació el 27 de gener de 2020 i tramès 
al Consell de Govern, que el va validar el dia 7 de febrer de 2020. 
Aquest document estratègic, marcarà el camí dels propers quatre 
anys.  
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2.2 AGENTS I MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 

Tot seguit enunciem i fem la descripció dels principals agents vinculats a la Cooperació a les IB i dels 

mecanismes de participació que depenen del GOIB.  

3.2.1 AGENTS 

. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2 MECANISMES DE PARTICIPACIÓ 

 

 

 

 

 

 



17 
  

3.3 MODALITATS DE COOPERACIÓ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 ÀMBITS D’ACTUACIÓ  

Els principals àmbits de Cooperació a les IB són: la Cooperación Internacional, 

l’Educació per a la Transformació Social (EpTS) i Postemergències i Ajuda 

Humanitària (AH). Els principals finançadors dels projectes que desenvolupen 

les ONGD’s  a les Illes Balears són:  

 Direcció General de Cooperació 

 Fons Mallorquí de Cooperació 

 Fons Pitiús de Cooperació 

 Fons Menorquí de Cooperació 

Pel que fa a aquest finançament, actualment les Illes Balears estan molt lluny 

d’arribar a l’objectiu internacionalment reconegut de destinar el 0,7 dels 

recursos públics a la cooperació al desenvolupament.  Tot i que la despesa en 

Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) a les IB ha augmentat aquests darrers 

anys, el creixement no ha estat proporcional a la despesa total de la CAIB, de 

manera que l’objectiu del 0,7 sembla encara molt llunyà. 

El pressupost destinat a la Cooperació s’ha vist afectat als darrers temps per 

retallades vinculades a canvis de govern i crisis econòmiques. Al punt següent 

fem un resum de l’evolució del finançament segons les principals agents  

finançadors.  
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3. FINANÇAMENT 
 

A continuació, fem un anàlisi del l’evolució del finançament de fons públics de les ONGD  a partir de 

les dades dels principals agents finançadors.  

 

3.1 FINANÇAMENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ 
 

4.1.1 EVOLUCIÓ DEL PRESSUPOST I EFECTES EN LES ONGD 

 

 

Com podem comprovar al gràfic anterior, la DGC abans anomenada Agència de Cooperació, va patir 

una davallada del 35% (quasi 10 milions d’euros) entre el 2009 i el 2010. El motiu principal que donà 

la Conselleria, va ser la crisi econòmica iniciada al 2008 any que es registrà el major pressupost de la 

direcció general dels darrers 14 anys (16.584.872,07).  

A partit del 2010 i molt especialment amb el canvi de govern iniciat al 2011, el pressupost no deixà 

de davallar (cal tenir present que les subvencions de 2011 i 2012, estan al pressupost de 2010, per 

això genera la sensació d’increment al gràfic). En l'evolució d'aquest període, veiem com el 

pressupost va caure un 70%. La primera afectada per aquesta retallada de pressupost va ser la 

convocatòria de Cooperació al Desenvolupament, que pràcticament va desaparèixer, en la resta de 

partides la despesa es va reduir a la meitat. A partir de 2015 es produeix un augment progressiu de 

pressupost, que mai no arribarà al previ a la crisi econòmica.  Amb data de la darrera memòria del 

2021 (amb l’afectació de la COVID-19), el pressupost representa el 38,4% respecte  al de 2008.  

Aquesta disminució dràstica del pressupost va afectar directament al teixit de les ONG de les IB i ni el 

teixit ni el pressupost han tornat a l’escenari previ a la crisi financera.  

Els principals efectes de la davallada pressupostària i la inestabilitat han estat:  

 Tancament de seus locals d’entitats estatals. 

 Tancament de projectes. 

 Reducció de personal. 

 Suspensió d’activitats i tancament d’entitats. 

Les entitats més afectades varen ser  les petites, locals i les liderades per persones migrades. Aquest 

fet es veu clarament si comparam l’atorgació de subvencions a entitats en 3 períodes. Al 2008 amb el 

major pressupost dels darrers 14 anys, al 2015 amb el menor pressupost dels darrers 14 anys i al 

2020 amb la lleugera millora de pressupost i canvi cap a polítiques més favorables.  

0,00
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Pressupost executat (2007-2020) 
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Als gràfics anteriors podem veure com s’ha produït una transformació al teixit d’entitats d’ONGD de 

les IB, si analitzam el nombre de les que reben subvencions. La crisi financera de 2008 i els canvis en 

polítiques públiques ha fet disminuir el nombre d’entitats al territori. Tot i que fins al 2020 s’ha 

produït un augment d’entitats que es presenten a subvencions i formen part del teixit del territori, hi 

ha un seguit de diferències que cal analitzar:  

 Les entitats de persones migrades debilitades a partir de 2008, no s’han pogut recuperar i han 

desaparegut o no poden optar a fons públics. 

 La majoria de noves entitats que opten a fons públics al territori, són entitats nacionals amb 

seu a Balears, moltes d’elles amb equips unipersonals.  

 De 2008 a 2020, el teixit d’ONGD de les Illes Balears ha perdut riquesa i diversitat i ha 

augmentat la seva tecnificació i professionalització.  

 És freqüent que la dotació de les convocatòries no sigui prou elevada com per a finançar tots 

els projectes aprovats, de manera que moltes entitats es queden sense finançament, 

circumstància que dificulta el creixement del teixit associatiu. 
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4.1.2 LA FITA DEL 0,7% 

Si tornam a l’anàlisi econòmic, cal tenir present que tot i que el pressupost de la CAIB s’ha 

incrementat als darrers exercicis encara està molt lluny  de la demanda històrica de les ONG del 

0,7%.  

CONCEPTE 2016          2017          2018           2019          2020 

PRESSUPOST CAIB 4.392.918.740 4.684.314.600 5.033.690.930 5.412.121.750 5.893.123.692 
 

DESTINAT DGC 3.878.074,55 
 

4.642.538,08 
 

5.070.079,08 
 

5.776.578,19 
 

5.564.587,94 
 

OBJECTIU 0,7% 30.750.431,18 32.790.202,20 35.235.836,51 37.884.852,25 41.251.865,84 

PERCENTATGE 
AOD CAIB 

0,09% 0,1% 0,1% 0,1% 0,09% 

 

A la taula anterior es pot veure, com el percentatge d’Ajuda Oficial al Desenvolupament es manté al 

llarg dels darrers anys entre el 0,09 i el 0,1%. 

 

4.1.3 PRESSUPOST PER ÀMBITS D’ACTUACIÓ DE LES ENTITATS 

La distribució de la despesa per àmbits d’actuació mostra la tendència a dedicar més recursos a la 

Cooperació Internacional (65%) , seguida de l’EpTS (20%). Per tant, un 85% de la despesa es dedica a 

aquests dos àmbits d’acció (projectes de Cooperació Internacional i EpTS) i el 15% restant a 

Emergències i Acció Humanitària.  

 

 

 

 

 

 

 

La despesa en EpTS és la que a nivell proporicional ha crescut de forma més significativa superant 

valors previs a la crisi econòmica. 

  

ANY TOTAL 
COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL 
EMERGÈNCIES 

I AH 
EPTS COOPERANTS 

2007 13.506.018,76 8.774.138,95 465.074,48 398.485,04 329.489,17 

2008 16.584.872,07 
9.608.674,27 (inclou 

cooperants) 
316.011,96 562.641,16 

 

2009 15.335.512,67 5.956.228,13 155.651,28 821.642,20 235.173,12 

2010 5.337.837,49 4.498.560,07 189.559 448.466,37 253.277,42 

2011 3.850.000,96 4.474.668,74 
Sense 

convocatòria 
449.990 184.228,66 

2012 7.332.922,80 4.474.668,74 (2011-
 

449.990 (2011-12) 
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12) 

2013 2.369.406,18 Sense convocatòria 315.000 
v Sense 

convocatòria 
Sense 

convocatòria 

2014 2.846.880,93 1.184.349,19 
Sense 

convocatòria 
250.000 

 

2015 2.243.661,62 
99.642,00 

prospeccions 
399807,5 447.685,34 

 

2016 3.878.074,55 1.859.310,12 231.655,10 450.000,00 53.516,98 

2017 4.642.538,08 2.188.400,00 398.948,72 450.000,00 
Sense 

convocatòria 

2018 5.070.079,08 2.430.153,80 324.500 475.000,00 50.000,00 

2019 5.776.578,19 2.900.574,57 349.356,95 475.000,00 40.227,17 

2020 5.564.587,94 3.003.896,50 486.868,61 600.000,00 0 

2021 6.369.780,00 3.165.000,00 735.000,00 600.000,00 
Sense 

convocatòria 

 

La taula anterior mostra dades extretes de les memòries de la DGC, amb les quals podem comprovar 

l’evolució pressupostària per any i àmbits d’actuació. Podem veure la desestabilització que va patir el 

sector entre el 2010 i el 2015, el que va fer afeblir el teixit i no va permetre una continuïtat i 

planificació de projectes. A partir de 2016, es produeix una estabilització, tot i que amb cap cas es 

torna als pressupostos previs a la crisi.  

4.1.3 PRESSUPOST SEGONS LES ÀREES A LES QUALS HAN ANAT DESTINADES  

 

Al gràfic posterior, podem veure la distribució del pressupost segons les àrees a les quals han anat 

destinades. En Cooperació Internacional destaquen: dret de les dones amb un 26%, 

desenvolupament local per a la reducció de la pobresa amb un 23% i educació i formació amb un 

20%. A Emergències i Ajuda Humanitària, el 90% ha anat destinat a necessitats bàsiques urgents i 

immediates. A Educació per la Transformació Social, la classificació per percentatges no es fa per 

temàtiques a excepció de comerç just, que representa un 30%. La resta està classificat en Educació 

formal amb un 40% i Sensibilització amb un 25%.  
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4.1.4 PAÏSOS PRIORITARIS 

El IV Pla Director de la DGC estableix un únic nivell de països prioritaris, als quals es destinarà, com a 

mínim, el 80 % dels fons en matèria de cooperació. El percentatge restant es pot destinar als altres 

països receptors d’ajuda oficial. Les zones/regions són:  

 Zona/Regió Països Àfrica subsahariana: Senegal, Mali, Burkina Faso, Níger, Etiòpia, Burundi i 

República Democràtica del Congo.  

 Amèrica Central i Carib: Haití, Guatemala, El Salvador, Hondures i Nicaragua.  

 Regió andina: Equador, Perú i Bolívia.  

 Regió mediterrània: Marroc, República Àrab Sahrauí Democràtica, Algèria, Tunísia i Palestina.  

4.2  FINANÇAMENT DELS FONS DE COOPERACIÓ 

Els Fons insulars han estat històricament una altra de les vies de finançament de projectes per a les 

ONGD de les Illes Balears.  Pel que fa als pressupostos destinats a convocatòries, la tendència té 

similituds amb la de la Direcció General de Cooperació. El 2008 és l’any anterior a les retallades 

relacionades amb la crisi que coincideix amb el finançament més elevat dels darrers 13 anys. Fita que 

en cap cas s’ha tornat a assolir per part de cap dels fons. Cal a dir que els propis fons van veure molt 

disminuïda les seves partides generals entre 2009 i 2015, data en que es percep un increment en les 

partides.  

4.2.1 FONS MALLORQUÍ 

De les dades obtingudes del fons Mallorquí, podem comprovar com:  

 El pressupost per a convocatòries de  cooperació internacional de 2021 representa el 

53,46% respecte al 2008. Això vol dir que és un 46,54% inferior al 2008.  

 El pressupost de la convocatòria d’emergències de 2021 representa el 79, 71% respecte a 

2008, sent en aquest cas un 29,29% inferior a 2021.  

ANY 
COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL 
EMERGÈNCIES 

2008 2.048.164,25 € 247.646,01 €  

2009 1.685.000,00 € 235.346,00 €  

2010 1.314.433,44 € 195.167,00 €  

2011 1.336.780,55 € 190.511,00 €  

2012 920.000,00 € 122.197,00 €  

2013 965.775,04 € 93.927,00 €  

2014 772.239,00 € 100.680,00 €  

2015 730.000,00 € 102.590,00 €  

2016 817.467,00 € 116.690,00 €  

2017 857.406,56 €  135.910,00 €  

2018 1.094.856,46 €  180.900,00 € 

2019 1.161.307,00 €  182.450,00 €  

2020 1.108.094,37 € 185.000,00 € 

2021 1.095.000,00 € 197.399,63 € 

*No disposem de més dades del Fons Mallorquí 
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4.2.2 FONS MENORQUÍ 

En relació al pressupost del Fons Menorquí als darrers 13 anys podem destacar:  

 El pressupost general de 2021 representa el 85,25% del total de 2008. Això significa una 

reducció del 14,75%.  

 El pressupost de convocatòries de Cooperació Internacional a 2021 representa el 68,82% 

respecte a 2008, sent un 31,18% inferior a 2008. 

 El pressupost destinat a convocatòries d’Emergències s’ha incrementat un 35,43  als darrers 

13 anys. 

 El pressupost de EpD del 2021 representa el 30,39% respecte al 2008.  

ANY TOTAL 
COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL 
EMERGÈNCIES 

EDUCACIÓ PER LA 
TRANSFORMACIÓ 

SOCIAL 

2008 1.218.736,41 406.824,54 77.490,39 82.248,51 

2009 1.282.512,83 426.237,73 101.188,14 81.188,14 

2010 1.164.061,93 € 355.096,50 
67.637,43 

+60.000 Haití 
67.637,43 

2011 

Sense convocatòria 

348.450,70 110.700,55 110.7000,55 

2012  46.237,97 45.889,89 

2013 Sense convocatòria 35.000 29.000 

2014 495.064,65  30.000 32.180 

2015 597.409,34 335.596,94 30.000 Sense 
convocatòria 2016 631.729,87 360.145,22 45.000 

2017 725.016,95 435.812,17 45.000 65.000 

2018 838.434,10 200.596,24 
30.000 

114.413 acollida 
refugiades 

80.000 
 

2019 915.508,10 280.000 30.000 46.960,92 

2020 1.020.900,58 280.000 100.000 25.000 

2021 1.038.977,00 280.000 120.000 25.000 

 

4.2.3 FONS PITIÚS 

En relació al pressupost del Fons Menorquí als darrers 13 anys podem destacar:  

 El pressupost general, de 2021 representa el 75,33% del total de 2008. Això significa una 

reducció del 24,7%.  

 El pressupost de convocatòries de Cooperació Internacional a 2021 representa el 51,19% 

respecte a 2008, sent un 48,81% inferior a 2008. 

 El pressupost destinat a convocatòries d’Emergències del 2021 representa el 18,9% respecte 

al 2008, per tant, és inferior en un 81,1%.  

ANY TOTAL COOPERACIÓ 
INTERNACIONAL 

EMERGÈNCIES EDUCACIÓ PER 
LA 

TRANSFORMAC
IÓ SOCIAL 

2008 915.827 € 680.430 € 131.877 € 

Sense 
convocatòria 

2009 848.162 € 495.875 € 87.229 € 

2010 650.568 € 470.048 € 21.925 € 

2011 670.049 € 490.387 €  
Sense convocatòria  2012 534.907 € 380.747 € 
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2013 354.772 € 304.772 € v   

2014 383.267 € 282.447 € 

2015 556.743 € 381.750 € 10.000 € 

2016 523.702 € 364.107 € Sense convocatòria 

2017 483.794 € 297.458 € 37.089 € 

2018 533.609 € 396.443 € Sense convocatòria 

2019 704.471 € 417.174 € 24.686 € 

2020 604.134 € 349.689 € 124.869 € 

2021 689.930 € 348.375 € 25.000 € 

*El fons Pitiús no dedica part de la seva convocatòria a EpTs, ja que realitzen aquestes activitats de 

forma directa.   
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4. LA CONGDIB  

La CONGDIB compta amb 20 anys d’història i forma part de la xarxa de coordinadores d’ONGD a 

nivell estatal. És la única federació d’entitats privades sense ànim de lucre de desenvolupament a les 

Illes Balears. Realitza funcions de representació, coordinació i implementació d’actuacions del sector 

de la cooperació al desenvolupament i estudia qüestions d’interès comú per unificar esforços i 

demandes. La CONDGIB està representada en el Consell de Cooperació per al Desenvolupament de 

les Illes Balears mitjançant dos dels seus membres i es el seu finançament prové principalment de la 

DGC. Actualment, està formada per 35 entitats amb les següents característiques: 

  

 

 

 

 

 

La coordinadora s’organitza a partir: d’una junta directiva amb 9 càrrecs representat cada un per una 

persona membre d’una entitat, 1 tècnica amb una jornada de 30 hores, que realitza funcions 

tècniques i administratives i 3 comissions de feina de les quals formen part voluntàriament entitats 

sòcies de la CONGDIB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 
  

Les activitats de la CONGDIB es divideixen en diferents àrees que es corresponen amb els objectius 

fundacionals:  

 

5. TEIXIT ACTUAL D’ENTITATS A LES IB  

Segons els registres que hem consultat per a la realització d’aquest diagnòstic. A les IB hi ha 

aproximadament 123 entitats registrades que realizen accions vinculades a la Cooperació 

Internacional. Tot i que la majoria  són entitats autonòmiques, les entitats estatals o internacional 

amb seu a Balears són les que tenen una major activitat vinculada a subvencions de fons públics i les 

que més han crescut en nombre als darrers anys. Les entitats de persones migrades actives i amb 

activitats vinculades a la cooperació a través de subvencions són molt limitades, ja que la gran 

majoria d’aquestes va desaparèixer a partir de la crisi de 2008 i les polítiques públiques derivades.  
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6. QÜESTIONARI PER A L’ANÀLISI DEL TEIXIT DE LES 

ONGD DE LES ILLES BALEARS  

Tot seguit presentem els resultats del qüestionari que hem dirigit a les 123 entitats identificades la 

fase de registre. La realització d’aquest qüestionari ens ha aportat informació de valor que hem 

contrastat amb l’extreta dels grups focals.   

El qüestionari consta dels punts següents:  

PRINCIPALS PUNTS DEL QÜESTIONARI 

INFORMACIÓ GENERAL 

SOBRE L’ORGANITZACIÓ A 

LES IB 

 
Amb aquest punt, ens hem aproximat a la categorització de les 
entitats a les IB i a les principals xarxes de les quals aquestes 
participen.  
 

LES PERSONES I L’ 
ORGANITZACIÓ A LES ILLES 
BALEARS 

 
En aquest punt ens hem centrat en analitzar la composició 
humana de les entitats i les seves característiques 
sociodemogràfiques i de normativitat.  
 

REPRESENTACIÓ I 
PRÀCTIQUES DE 
L’ORGANITZACIÓ 

 
Al punt de representació i pràctiques hem analitzat aspectes 
relacionats amb  les cures vinculant-les a les desigualtats que 
generen els privilegis i que poden estar presents a les 
organitzacions. 
  

PROJECTES 

 
Amb aquest punt hem volgut conèixer la tipologia de projectes 
que desenvolupen les entitats i les principals dificultats que 
s’han trobat als darrers  temps per a la seva sostenibilitat.  
 

SECTORS D’INTERVENCIÓ 

 
En aquest punt ens hem centrat en saber quins són els 
principals sectors i àmbits sobre els quals intervenen les 
entitats.  
 

SOBRE LA CONGDIB 

 
Amb aquest punt, hem volgut conèixer la vinculació de les 
entitats amb la CONGDIB i el seu punt de vista sobre la 
coordinadora.  
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6.1 ENTITATS QUE HAN RESPOST AL QÜESTIONARI 

Com es pot comprovar al grafisme anterior, han respost al qüestionari un total de 36 entitats. Això, 

equival al 29% del total de les entitats sobre les quals hem treballat al llarg del procés. En la 

representativitat d’aquesta mostra veiem com les d’àmbit estatal i internacional es troben 

lleugerament sobrerepresentades. Pensam que aquest fet es deu a que aquesta mena d’entitats 

tenen més capacitat tècnica i accés a la informació pel fet d’estar connectades a la  diferents xarxes 

del territori i disposar d’informació i personal tècnic. Consideram rellevant apuntar, que totes les 

entitats que han respost al qüestionari reben fons de l’administració pública i es troben actives pel 

que fa a la realització de projectes i activitats.  

Pel que fa al temps que les entitats porten ubicades al territori, ens trobem amb 3 situacions 

diverses que es poden explicar per l’evolució històrica de la cooperació a les IB i als diferents models 

de cooperació que existeixen en l’actualitat:  

 Entitats que porten més de 50 anys al territori (18,7%): la majoria són de caire religiós i 

algunes internacional, que varen iniciar el que podríem denominar models clàssics de 

cooperació al desenvolupament.   

 Entitats que porten 20-40 anys al territori (40,6%): la majoria són entitats autonòmiques i 

locals i internacionals, formades paral·lelament al moviment social i ciutadà vinculat a la 

cooperació internacional que va emergir a la nostra comunitat amb especial força als anys a 

partir dels anys 90. 

 Entitats que porten entre 10 i 19 anys al territori (31,2%): la majoria són entitats nacionals 

amb seu a Balears, que arriben al territori amb l’inici de recuperació de la crisi financera i el 

canvi de tendència en les polítiques públiques vinculades a la comunitat autònoma de les 

IB. Aquestes entitats es caracteritzen per les elevades capacitats tècniques i per poder fer 

front a la burocratització dels processos i les eventuals crisis. 

 Entitats que porten menys de 10 anys al territori (9,4%): en aquest punt només hi ha 3 

entitats de les quals no hem trobat una tendència que pugui ser rellevant.  

Per finalitzar aquest punt, podem dir que la majoria d’entitats tenen una forma jurídica d’associació, 

(64,7%) i que estan centralitzades a Mallorca (78%), d’aquestes el 80% tenen seu a Palma. Això, 

mostra que la centralització com a un fenomen característic de les ONGD a les Illes Balears, el que 

pot generar una menor visibilització de les entitats no centralitzades i de les seves necessitats així 

com una dificultat per a generar xarxa interilles.  
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6.2  XARXES 

Al grafisme anterior podem analitzar la creació de vincles, xarxes de col·laboració i suport entre 

entitats que és un dels aspectes sobre els quals vol incidir la CONGDIB. Tot i que la majoria 

d’entitats pertanyen a plataformes, no totes ho fan a plataformes de caire autonòmic. La CONGDIB 

és la plataforma de la qual més entitats formen part (62,9%). En segon lloc ens trobem amb 

Plataformes de Comerç Just (15,3%). Pel que fa a la resta, només hi ha una o dues entitats que en 

formen part. En aquests casos es tracta majoritàriament de xarxes vinculades a la temàtica dels 

projectes i identitat de l’entitat  (gènere, medi ambient, comerç just...) o al territori on es realitzen  

els projectes.  

Quan parlem de la col·laboració amb altres entitats del sector, veiem com la majoria sí col·labora 

d’alguna forma amb altres entitats (75%). La majoria d’entitats que ho fan són de caire estatal 

(42,4%) i autonòmic (32%). En la majoria de casos, les col·laboracions que desenvolupen són amb 

entitats de comerç just que formen part de la coordinadora. En aquest punt és important remarcar 

que no s’ha especificat el tipus de col·laboració, així que aquestes poden ser puntuals o més 

estretes i permanents. 

6.3 ÀMBITS I TERRITORIS D’ACTUACIÓ 

Al grafisme de la pàgina següent, podem veure una elevada diversitat de situacions pel que fa als 
àmbits d’actuació de les entitats.   

 El 38% de les entitats realitzen projectes als tres àmbits d’actuació de referència 
(Cooperació Internacional, Acció Humanitària i Educació per a la transformació Social. 
Aquest grup el formen entitats internacionals i entitats estatals.  

 El 20,6% de les entitats realitzen únicament projectes de Cooperació Internacional. En 
aquest grup, trobam entitats autonòmiques i estatals. 

 També amb el 20,6% trobem a entitats que realitzen projectes de Cooperació 
Internacional i Educació per la Transformació Social. Aquestes entitats són totes de 
caire estatal.  

 El 14,7% de les entitats realitzen únicament projectes d’Educació per a la 
Transformació Social, d’aquestes totes són de caire autonòmic. 

 Finalment, el 5,8% realitzen projectes de Cooperació Internacional i Acció 
Humanitària. Totes aquestes entitats són de caràcter religiós.  

 
Pel que fa als territoris d’actuació, el 82,3% de les entitats realitzen projectes de Cooperació 
Internacional a altres o països. D’aquests, un 57,6% són països que la DGC defineix com a 
prioritaris. Els països als quals més entitats realitzen projectes (entre 4 i 6 entitats) són: Mali, 
Guatemala, Bolívia, Senegal i Marroc. 
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6.4 LES PERSONES I LES ORGANITZACIONS  

En aquest punt hem fet un primer anàlisis sobre la base social de les entitats. Uns dels aspectes que 

volíem conèixer és: fins a quin punt la diversitat es trobava representada a les entitats i de quina 

forma. Hem seleccionat els indicadors tinguent present que podia no existir registre d’ algunes de 

les preguntes que realitzàvem i que es caldria fer una ampliació sobre aquesta temàtica als grups 

focals.  

6.4.1 VOLUNTARIAT  

 El voluntariat de les entitats el formen principalment dones (74,7%) majors de 45 anys (65,8%).  

 Les persones migrades o racialitzades  representen un 3,7% del total del voluntariat de les 

entitats. 

 Les persones amb capacitats diverses representen el 0,8% del total del voluntariat a les 

entitats.  

 La majoria d’entitats no registren la categoria persones no binàries a les dades 

sociodemogràfiques de les persones voluntàries i del total d’entitats n’hi ha 1 registrada.  

6.4.2 LES PERSONES SÒCIES  

El nombre de *persones sòcies és més similar entre homes i dones que quan parlam de voluntariat i 

ho feim en termes absoluts. Si del total restem el nombre de persones afiliades al sindicat que 

computen com a sòcies, tenim un total de 1.553 persones de les quals el 67,35% són dones i el 

32,64% són homes. Tornant en aquest cas a una situació similar a la del voluntariat:  

 La major part de persones sòcies d’entitats són dones majors de 45 anys. 

 El percentatge de persones sòcies migrades o racialitzades és del 0,5%. 

 Les persones amb capacitats diverses representen el 0,3% del total de les persones sòcies a les 

entitats.  

 La majoria d’entitats no registren la categoria persones no binàries a les dades 

sociodemogràfiques de les persones sòcies i del total d’entitats no n’hi ha cap de registrada.  

*De les dades que presentem, 7.230 dones i 7.544 homes són persones afiliades a un sindicat que amb l’afiliació fan 

una aportació del 0,7% per a projectes de Cooperació Internacional que es realitzen des del sindicat. 

6.4.3 LES PERSONES TREBALLADORES 

Pel que fa a les persones treballadores de les entitats creiem interessant destacar que:  

 D’un total de 93 persones, un 87,2% són dones i un 17,3% són homes.  

 Els homes tenen un major percentatge de contractes indefinits amb un 81,2% sobre un 64,7% 

que tenen les dones.  

 Pel que fa als contractes a jornada completa, els percentatges són molt similars entre homes i 

dones i es troben al voltant del 60% en ambdós casos.  

 El percentatge de treballadores migrades o racialitzades és del 10,75% i està representat 

principalment per dones.  

 Les persones amb capacitats diverses representen el 2,1 % del total de les treballadores de les 

entitats i són totes dones.  
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Amb totes les dades anteriors, podem concloure que ens trobam davant un sector feminitzat i 

relativament normativitzat pel que fa a la presència de persones migrades o racialitzades i/o amb 

capacitats diverses. La major part dels registres sobre gènere són binaris i per tant no podem obtenir 

una informació més ampla. Un altre aspecte rellevant és el baix nombre de persones joves 

voluntàries i sòcies que pot portar problemes de relleu generacional del voluntariat de les entitats de 

cara al futur. 

6.5 REPRESENTACIÓ I PRÀCTIQUES 

En aquest punt volíem analitzar les pràctiques que realitzen les entitats vinculades al foment de 

l’equitat i la creació d’espais menys normatius.  Com podem veure al gràfic posterior, les dones 

ocupen amb un major percentatge( 68,7%) els espais de responsabilitat de les entitats que han 

respost al qüestionari.  

Pel que fa als protocols i pràctiques, podem comprovar com tant pel que fa a protocols com a 

pràctiques les vinculades a gènere es troben presents en tots els casos en més d’un 70% de les 

entitats. A excepció dels protocols sobre reunions amb perspectiva de gènere, que només es troba al 

31,4% de les entitats.  No podem oblidar que a les reunions i espais de presa de decisió sovint es 

reprodueixen rols de poder i patrons patriarcals.  

En relació a les altres temàtiques que s’han plantejat: decolonialitat, LGTBI i diversitat, els protocols i 

pràctiques es redueix considerablement a valor situats entorn al 31% de les entitats. Aquest fet, ens 

porta a pensar que tot i que pugui existir una sensibilitat cap a temàtiques vinculades a les violències 

estructurals o la falta d’equitat, hi ha temàtiques sobre les quals no existeixen pràctiques tan 

estandarditzades o sobre les quals no es fa una reflexió que generi pràctiques transformadores dins 

les entitats.  

Per finalitzar aquest punt, volem destacar que, són una minoria les entitats en les quals existeixen 

persones o comissions encarregades de vetllar per la correcta aplicació de plans i protocols d’equitat. 

Aquest fet, pot ser un indicador de la poca permeabilitat o revisió de les pràctiques equitatives dins 

les entitats.  
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6.6 PROJECTES  

6.6.1 FINANÇAMENT 

Com podem observar al grafisme anterior, totes les entitats que ha respost al qüestionari reben 

finançament de fons públics. La majoria de la DGC (94,25%), menys de la meitat dels Fons Insulars de 

Cooperació (42,8%) i un 34,2% rep fons d’organisme municipals. D’una forma més residual, trobam 

entitats que reben finançament estatal (28,5%) i internacional (8,5%).  

Més de la meitat de les entitats (68,5%) reben finançament privat, que prové especialment de 

donacions (57,1%) i entitats privades (40%).   

6.6.2 AFECTACIÓ DE PROJECTES PER CAUSES EXTERNES  

Com podem veure al grafisme posterior, gairebé el 30% de les entitats ha hagut de tancar o reduir 

projectes per manca de finançament i la meitat ha hagut de comptar amb finançament privat per 

poder continuar o iniciar un projecte o activitat als darrers anys. Aquest fet, mostra la vulnerabilitat 

de les entitats vinculada a la dependència del finançament extern.  No podem oblidar que la majoria 

d’entitats que ha respost al qüestionari són les que varen tenir capacitat econòmica i tècnica fer  front 

a la crisi de 2008 i noves entitats que s’han instaurat als darrers temps al territori.  

La crisi de 2008 va afectar de forma molt directa les estructures de les entitats fent disminuir el 

nombre de projectes i personal de gairebé totes les entitats. El sector es va veure fortament 

precaritzat i molts dels efectes d’aquesta precarització tenen una forta repercussió sobre les entitats 

avui dia. La COVID-19, va afectar a gairebé totes les entitats, però no d’una forma tan estructural com 

la crisi de 2008, sinó d’una forma més puntual.  

Per finalitzar, cal tenir present que els factors econòmics no són l’únic aspecte que afecta les entitats. 

N’hi ha d’altres com: aspectes fiscal, fenòmens meteorològics i climàtics (en projectes de Cooperació 

Internacional), la disminució de l’activisme o la necessitats d’adaptació als nous paradigmes de 

cooperació.  
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6.7 SOBRE LA CONGDIB II i III 

6.7.1 ÉS IMPORTANT QUE EXISTEIXI LA CONGDIB... 

En aquest punt les entitats parlen de la identitat que creuen que ha de tenir la coordinadora i la 

majoria d’elles la vinculen amb els objectius fundacionals de la CONGDIB:  

 La cohesió i coordinació de les entitats de les Illes Balears que treballen en cooperació. 

 La sensibilització i la formació de la ciutadania entorn la cooperació. 

 El desenvolupament, la solidaritat i la participació en el disseny de les polítiques de cooperació. 

Una de les idees no tan majoritàries però que apareix de forma recurrent tant al qüestionari com als 

grups focals és que la CONGDIB pugui ser un espai per a l’enfortiment i suport de les entitats petites. 

6.7.2 S’HA DE FER MÉS INCIDÈNCIA EN... 

En aquest punt, les entitats en quines àrees la CONGDIB ha de centrar els seus esforços i recursos. Els 

aspectes mencionants per les entitats fan referència principalment a reforçar el paper per el qual va 

ser creada la coordinadora i molt especialment a:  

 La incidència social i política 

 La visibilització de la feina de la CONGDIB i les entitats (que apareix per primera vegada en 

aquest punt, però que es repetirà de forma recurrent als grups focals). 

 La Cohesió i l’enfortiment intern 

Els dos punts anterior ens permeten constatar que les entitats tenen una percepció no esbiaixada 

sobre el motiu pel qual va ser creada la coordinadora i les seves funcions bàsiques, que es 

complementen amb necessitats sorgides del context, o del moment social al quan els trobem, com 

per exemple la visibilització feina entitats i canvi de mirada i transformació de les pràctiques sobre 

les persones migrades o racialitzades.  

6.7.3 QUÈ POT FER LA CONGDIB PER LES ENTITATS...  

Sobre aquest punt, hi ha una resposta que destaca sobre les altres:  

 Fomentar el treball conjunt i en xarxa entre les entitats del sector. 

El segueixen altres aspectes vinculats a necessitats de les entitats com:  la visibilitat, el suport tècnic, la 

reflexió sobre el model i les perspectives de cooperació. En aquest punt la CONGDIB, apareix com un 

espai de cohesió de trobada, reflexió i suport per a les entitats del sector.  

6.7.4 QUÈ PODEN FER LES ENTITATS... 

Les entitats tenen un paper clau en el funcionament i enfortiment de la coordinadora. En aquest sentit 

apunten que les seves principals aportacions poden anar vinculades al coneixement i expertesa vinculats 

a les temàtiques sobre les quals treballen i el suport en la creació de xarxes i sinèrgies de treball i 

col·laboració. Les entitats per tant, es situen com a gents per generar coneixement i suport en l’ampliació 

de la xarxa.  
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7. GRUP FOCAL SOBRE NECESSITATS I POTENCIALITATS 
DE LES ONGD DE LES ILLES BALEARS  

Amb la intenció d’entendre i aprofundir en la informació obtinguda a partir del buidatge de fonts 

secundàries i la realització del qüestionari a entitats, hem realitzat 4 grups focals oberts a totes les 

entitats vinculades a la cooperació de les IB que volguessin participar.  

S’ha realitzat 3 grups focals presencials i 1 en línia, per garantir la participació d’entitats de totes les 

illes i de la part forana. El nombre d’entitats que ha participat dels grups focals és 19. 

Per tal que aquests grups fossin el més operatius i rics possibles els hem fet a partir d’un sistema de 

panells de variables amb tres grans categories i amb els següents objectius:  

 Entendre com impacten les dades al dia a dia de les entitats 

 Comprendre les necessitats, potencialitats i aspiracions de les entitats i les persones que 

les formen als següents àmbits:  

 

 Iniciar la detecció dels aspectes als quals incidirà al Pla d’Actuació de les ONGD  de les 

Illes Balears.  

7.1 LA METODOLOGIA  

Hem fet servir la metodologia de panells amb la finalitat de: facilitar la feina de reflexió, obrir les 

narratives, situar la conversa i aprofundir en les variables seleccionades. Ho hem fet de la següent 

manera:  

 Hem enviat un email explicatiu a les entitats amb els panells i unes preguntes activadores 

per tal de promoure la reflexió prèvia a les trobades focals. 

 Al l’inici de la sessió focal les entitats han emplenat de forma individual els seus panells. 

 Hem realitzat la conversa focal a partir dels resultats dels panells.  

Tot seguit, mostram els principals resultats obtinguts de les converses focals. La informació està 

dividida en 3 columnes:  

 Variable: nom de la variable i  nombre de vegades seleccionada sobre el total del possible i 

percentatge que això representa.  

 Reflexions al grup: principals aspectes vinculats a la variables que han sorgit a la conversa. 

 Efectes identificats: com afecta aquesta realitat a les entitats i les persones que les formen.  

 

 



48 
  

7.2 CULTURA DE L’ORGANITZACIÓ  

En aquest punt, hem volgut fer especial incidència al dia a dia de les persones treballadores dins les entitats.  

VARIABLE REFLEXIONS AL GRUP EFECTES IDENTIFICATS  

GESTIÓ I ORGANITZACIÓ DEL 
TEMPS (12/19) 

 

 

 

 El volum de feina del personal tècnic no sempre és visible i les 
expectatives no es corresponen a les possibilitats reals.  

 El perfil de les treballadores de les entitats es defineix per la 
implicació i el compromís cap a la feina. En moltes ocasions la 
realització d’hores i dedicació extra es normalitza i es dona 
per suposat.  

 La manca de temps fa que les persones treballadores no 
puguin arribar a fer tot el que els hi agradaria.  

 

El temps per a la innovació i autoreflexió són molt 
reduïts. Costa aturar i repensar per falta de temps. 

Es detecten dificultats per tal que el personal tècnic 
pugui organitzar el seu temps de forma sostenible, 
personal i tècnicament.   

Es produeix una normalització en la realització 
d’hores i dedicació  extra.  

Algunes tècniques expressen certa sensació de solitud 
i impossibilitat de teixir xarxes de suport i treball 
conjunt per manca de temps.  

L’excés de burocràcia resta temps a la realització 
d’accions d’impacte social. 

 
DINÀMIQUES DE PODER I 
PRESA DE DECISONS DINS 
L'ORGANITZACIÓ (9/19) 

 

 
 

 L'estructura d'algunes entitats continua sent jeràrquica. La 
majoria de "darreres" decisions es prenen des “de d’alt”.  

 En ocasions no es te prou en compte al personal tècnic en la 
presa de decisions dins l’organització.  

 Es parla de la importància que les persones treballadores 
entenguin i participin del propòsit i rumb de l'entitat.  

Disminució de la motivació i del sentiment de 
pertinença. 
 
Es perd el coneixement relacionat amb les necessitats 
i especificitats del territori, incidint directament en la 
sostenibilitat dels projectes. 
 
La manca de claredat en l’organització genera 
alienació al lloc de treball.  

 
MOTIVACIÓ I SATISFACCIÓ AL 

LLOC DE TREBALL (9/19) 

 La motivació i satisfacció al lloc de feina apareix com un 
aspecte transversal molt vinculat a: l’equilibri entre funcions i 
temps, la no alienació al lloc de feina, la capacitat d’agència i 

 
Les tècniques menys precaritzades i amb més suport 
tècnic mostren una major motivació i satisfacció al 
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la possibilitat de participar en decisions vinculants per part de 
les persones treballadores.  
 

seu lloc de treball.  

IMPACTE DELS PROJECTES 
(6/19) 

 

 

 
 

 Els sistemes emprats per mesurar l’impacte dels projectes 
redueixen l'assoliment d'objectius a criteris en ocasions poc 
realistes i que donen molta importància a l'impacte numèric 
de les accions. 

 L’impacte es mesura principalment a curt termini. 

 Els sistemes d’indicadors en ocasions eleven la complexitat 
tècnica dels projectes sense que les dades finals obtingudes 
ofereixin una informació de valor i transformadora.  

Les metodologies de recollida d’informació i  mesura 
d’impacte marquen el dia a dia de les organitzacions. 
Aquests sistemes eleven  la càrrega tècnica i no 
permeten mostrar una visió general de llarg termini. 
En les valoracions s’invisibilitzen matisos i aspectes 
que aporten riquesa als projectes i a les comunitats a 
causa de l’excessiva importància dels sistemes de 
valoració numèrics,  generant  tensió i sobrecàrrega 
en l’equip tècnic. 
Els coneixements que les entitats i comunitats van 
assolint amb les pràctiques i desenvolupament de 
projectes queden invisibilitzats en sistemes 
d’indicadors excessivament numèrics, que sovint 
emulen sistemes de qualitat empresarial.  

 
INCIDÈNCIA POLÍTICA (5/19) 

 

 
 

 

 Algunes entitats no mostren una permeabilitat pel que fa a 
les inquietuds d'incidència polítiques de les tècniques. 

 
Es genera una desvinculació i desmotivació per part 
del personal tècnic.  

PRECARIETAT (5/19) 
 

 

 Sensació de precarietat permanent, vinculada a la 
dependència de fons públics.  

 Es percep la necessitat d'un canvi en la cultura del voluntariat 
per tal de posicionar-lo i evitar efectes precaritzants.  

 La precarietat del sector es vincula a la feminització del 
mateix. 

Sensació permanent d’ inestabilitat i angoixa. 
 
Dificultat per generar una perspectiva de futur en 
relació als projectes i als equips. 
 
Dependència de les subvencions anuals i bianuals. 
 
Impossibilitat per part del personal tècnic d’anar més 
enllà del cicle de formulació i justificació, per dedicar 
temps a accions de reflexió i incidència. 
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INNOVACIÓ I CAPACITAT 
D'ADAPTACIÓ (5/19) 

 

 

 El paradigma actual de la innovació i impacte no són tècnica i 
comunitàriament sostenibles. 

 Les entitats treballen a un àmbit que està en permanent 
reflexió i re-enfocament. 

 Dificultat per aplicar nous enfocaments quan es treballa a 
estructures grans.  

 L'exigència tècnica és d'un nivell molt elevat, però costa 
operativitzar els nous coneixements i paradigmes.  

 
En ocasions a les estructures grans es triga temps en 
adaptar els nous paradigmes a les estratègies i 
pràctiques.  
 
La necessitat d’innovació permanent és una voluntat 
als equips, però genera costos de temps i personal en 
ocasions difícilment assolibles. 
 

FUNCIONS LOGÍSTIQUES I 
TÈCNIQUES (4/19) 

 

 

 Les entitats petites, molt especialment aquelles amb una 
única persona a l'equip tècnic, acaben fent moltes funcions. 

 Molts dels equips autonòmics són unipersonals (encara que 
alguns compten amb voluntariat), el que fa que les funcions 
logístiques siguin molt diverses, complexes i poc sostenibles.  

 Les funcions logístiques i la burocràcia, converteixin la feina 
en poc operativa i difícilment situable al territori. 
 

Es genera una sensació permanent d'urgència, 
saturació i tensió per l'elevada càrrega de feina i les 
dificultats per part de personal tècnic d’ assumir totes 
les taques encomanades. 
  
La saturació derivada de l’excés de funcions dificulta 
en ocasions les possibilitat la creació de vincles i 
posicionament. 
 
En ocasions les funcions logístiques esdevenen poc 
operatives i generant tensió i malestar.  

 
CURES (4/19) 

 
 

 Les cures emmarquen tot l'àmbit de la cultura de les 
organitzacions i es veuen afectades per tots els indicadors 
que formen aquest quadre. 

 Les cures apareixen de forma natural en la relació entre els 
membres dels equips i en les relaciones entre moltes entitats. 

Encara no existeix una cultura estructurada més enllà 
de la cura interpersonal de les persones que formen 
els entitats.   

 
ESTRUCTURA DE 

L'ORGANITZACIÓ, ROLS I 
RESPONSABILITATS (3/19) 

 
 
 
 

 Els equips amb seu autonòmica que tenen suport per part 
dels equips nacionals, això fa que tenguin una menor tensió i 
unes majors possibilitats per accedir a recursos i mantenir-se 
al territori. Les entitats petites i locals tenen major 
dependència del finançament públic i menys capacitat 
tècnica. 

 Es destaca la importància de comptar amb una estructura 

 
 
Existeix una desigualtat en les possibilitats d’accés a 
recursos i sostenibilitat en funció de les mida de 
l’entitat a causa de l’extremada burocratització dels 
processos d’accés a subvencions i justificació de les 
mateixes.  
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 amb rols i responsabilitats clars. 

DISCURS I PRÀCTICA (2/19) 
 

 
 

 Aquestes tres variables apareixen de forma transversal i 
puntual al llarg de les converses. El que podem destacar és 
que la manca de temps i recursos són clau en la gestió de 
processos de qualitat, coherència i millora en les 
organitzacions.  

La manca de temps i recursos generen frustració i fan 
que difícilment les expectatives de les entitats i les 
persones que hi treballen es puguin portar a la 
pràctica.  

POSSICIONAMENT I 
NARRATIVA (1/19) 

 
 

AUTORREFLEXIÓ (1/19) 
 
 
 

 

7.3 RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA   

En aquest punt ens hem centrat en l’afectació que té sobre les entitats a el model de polítiques públiques i relació amb l’administració pública.  

INDICADOR REFLEXIONS AL GRUP FOCAL EFECTES 

SISTEMA DE FORMULACIÓ I 
SEGUIMENT  (15/19) 

 
 

 Existeix una sensació de decalaix entre allò que es demana i 
puntua en la formulació dels projectes i la realitat i possibilitat 
de les entitats al territori.  

 La formulació anual o bianual suposa una gran inversió de 
temps per a les entitats, especialment per a les petites que 
tenen capacitat d’acció però poca estructura tècnica.  

 Els formularis canvien any rere any i això no permet a les 
entitats avançar feina ni aprofitar aspectes de formulacions 
anteriors. 

 Els documents i punts de formulació varien molt entre les 
diferents administracions (DG, Fons i ajuntaments), això 
duplica i en ocasions triplica el volum de feina en formulació. 

Les grans entitats guanyen terreny ja que tenen més 
capacitat de gestió tècnica que les entitats petites i es 
poden presentar a un major nombre de 
convocatòries. 

Hi ha entitats que no es poden presentar a totes les 
convocatòries per les diferències entre formularis de 
les administracions i la manca de temps de què 
disposen.   

No es genera una comunitat d'aprenentatge i 
bidireccionalitat de la informació de les memòries i 
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 La tecnificació excessiva genera dificultats de sostenibilitat 
tècnica per a les entitats petites. 

 El sistema de formulació es centren en impactes molt 
concrets i des d'una mirada en ocasions utilitarista. 

 No es genera retorn de la informació aportada en la 
justificació i es desconeix si la informació aportada per les 
entitats genera algun tipus de transformació. 

 Les entitats de persones migrades amb molta informació, 
coneixements i contacte a terreny, no es poden presentar a 
subvencions públiques a causa de l’elevada demanda tècnica 
dels projectes.  

justificacions. 

Disminució de la motivació i sensació de temps 

perdut, en l’elaboració de memòries i justificacions. 

Pèrdua del coneixemet, sabers i recursos que poden 
oferir les entitats de persones migrades al marc de la 
cooperació a les Illes Balears. 

No aplicació de la perspectiva decolonial ni de 
sistemes que d’equitat per a entitats de persones 
migrades. 

Desaparició d’entitats de persones migrades per la 
impossibilitat de sostenibilitat tècnica.  

Les persones migrades acaben sent en la majoria 
d’ocasions objecte de les intervencions de projectes 
de cooperació, l’AH i l’EpTS, impossibilitant el seu 
paper de subjectes actius i amb agència.   

RELACIÓ DE SUPORT I 
RECURSOS (12/19) 

 
 

 Es considera que l’Administració podria oferir formació a les 

entitats perquè puguin complir els requisits que la mateixa 

Administració els demana.  

 Es detecta la necessitat de generar  una comunitat 

d'aprenentatge i donar sentit a la feina de justificació i 

verificació. 

 
 
L’origen del finançament marca la relació entre 
l’administració i les entitats fent que aquesta sigui en 
ocasions jeràrquica i no cooperativa. 

 
PRIORITATS SENTIDES 

COMUNES (10/19) 

 

 Les temàtiques prioritaries sobre les quals incidir en projectes 
vinculats a subvencions canvien, el que fa que les entitats 
hagin d’adaptar els seus projectes.  

Algunes temàtiques a les quals es dona prioritat des 
de l’administració també són sentides per les entitats. 
Tot i això, en ocasions aquestes necessiten més temps 
per transformar les seves estructures i pràctiques i 
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 Algunes temàtiques i prioritats no depenen d'un propòsit 
consensuat, sinó del personal polític i tècnic que te capacitat 
de decisió en un moment determinat. 

incloure aquestes temàtiques. 
 
El canvi de personal dins l’administració pot fer 
canviar les temàtiques que es consideren prioritàries, 
amb el cost tècnic i de temps que això genera per a 
les entitats. 
 

FINANÇAMENT PER PART DE 
LES ADMINISTRACIONS 

(10/19) 
 

 

 L'estructura i sistema de finançament, seguiment i relació, 
determinen el dia a dia a les entitats i els sistemes de treball. 
 

 Les entitats depenen del finançament de l'administració 
pública per mantenir els seus projectes i equips al territori. 
 

 El finançament es pot veure afectat pels partits polítics que 
governen i les crisi socials i econòmiques.  

Es produeix un desequilibri de disposició de temps 
entre feina burocràtica i d'incidència social i política. 
 
Les entitats petites que no compten amb suport per a 
la redacció de projectes, tenen menys oportunitats 
per a presentar-se a subvencions i per mantenir la 
seva estructura.  
 
Es genera precarietat i tensió vinculada a la 
sostenibilitat tècnica i dels projectes. 
 

 
COHERÈNCIA ENTRE EL 

DISCURS I PRÀCTICA (8/19) 
 

 

 Els concursos de projectes surten a un any vista, mentre que 
es demanen projectes i objectius a llarg termini. 
 

 Es detecten diferencies de valor pel que fa al coneixement del 
caire "academicista" i tècnic sobre el que s’atorga a les 
persones migrades que participen a projectes. 

Excessiva burocratització de la feina que 
desenvolupen les entitats, sense que aquesta feina 
generi una comunitat d’aprenentatges.  
 
Jerarquia i un cert posicionament colonial vinculat al 
sabers i la creació de coneixement.  

 
CONFIANÇA I TREBALL 

CONJUNT (5/19) 

 
 

 Es parla de la necessitat d'un canvi de paradigma pel que fa a 
la relació amb l'administració pública. 

 
 
En ocasions es reprodueixen models de relació que 
fan sentir a les entitats fiscalitzades per part de les 
administracions.  

 
SOSTENIBILITAT TÈCNICA DE 

 Les entitats dediquen moltes hores a presentar informació de 
la qual no sempre es rep un retorn ni es coneix la utilitat 

Inversió excessiva de temps en presentar fonts de 
verificació que  burocratitza els processos i no permet 
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LES DEMANES (5/19) 

 
 

transformadora que aquesta pot tenir. 

  Cost excessiu en temps i burocràcia de la justificació de 
determinades despeses. 

mostrar els matisos pel que fa a l'impacte dels 
projectes. 
 
No es presenten totes les despeses ja que la seva 
justificació és més elevada que el cost.  

CAPACITAT D’ENTENDRE EL 
TERRITORI DE MANERA 

SISTÈMICA (4/19) 

 
 
 

 Impediments administratius per pagar a persones participants 
dels projectes, especialment a persones migrades.  

 No sempre es tenen  presents les especificitats del territori a 
la hora de plantejar les formulacions i el seguiment dels 
projectes. 

 
La remuneració i valoració  és molt desigual i fa que 
els coneixements i participació de les persones 
migrades es marginalitzin. Això, fa perdurar el relat 
colonial sobre el valor de la representació i els sabers. 

DILEMES EN LA RELACIÓ AMB 
L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA  

(1/19) 

 
 
 

 Es detecta la necessitat d’incrementar la confiança cap a les 

entitats i entendre que aquestes estan al servei de la 

comunitat.  

 Necessitat d'atorgar d’agència a les entitats i trencar la 
jerarquia sentida. Promoure les cures institucionals i un canvi 
basat en aquests tres pilars: diàleg, bidireccionalitat confiança 
i capacitat d'agència 

 

 
 
 
En ocasions es genera una relació de dependència 
mes que una relació de servei i treball conjunt.  

RELACIÓ ÈTICA (1/19) 

 

 Es considera necessària una nova mirada sobre el valor i 

l'impacte de les entitats i els projectes que aquestes 

desenvolupen.  

 
Això generaria una major accessibilitat, àgil i 
eficiència . 

 
RELACIÓ ÀGIL I EFICIENT (1/19) 

 
 

 L'existència de lleis i normatives que no sempre s'adapten al 
context de la Cooperació a les IB.  

 
Dificultat en formulacions i aplicació de projectes. 
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7.4 RELACIÓ AMB  EL TERRITORI 

INDICADOR REFLEXIONS AL GRUP FOCAL EFECTES 

XARXES I COL·LABORACIONS  
(15/19) 

 

 

 És necessària una major connexió i col·laboració entre la 
xarxa d'entitats. 

 La insularitat i la interinsularitat, afecten les possibilitats de 
creació de xarxa. 

 La precarietat dificulta la gestió del temps i afecta a la 
possibilitat de crear xarxa. 

 No es facilita la innovació i la intercooperació entre membres 
de la xarxa. 

 La CONGDIB, pot tenir un paper central en la promoció de la 
cultura de la intercooperació.  

 S'identifica la necessitat de fer trobades al territori, que 
permetin el coneixement, la interrelació i la creació de 

comunitats d'aprenentatge efectives i aterrades.   

 No es duen a terme mètodes que facin pràctica i efectiva la 
cooperació entre entitats.  

 Moltes de les xarxes que s'estableixen són personalistes 
degut a les facilitats de connexió interpersonal a un territori 
petit. 

 Les dinàmiques interpersonals són les que determinen les 
possibilitats d'incidència i relació al territori. 

 No existeix una cultura de la intercooperació pràctica i 
eficient  al territori.  

 

 

 

La insularitat i interinsularitat sumades a  la 
sobrecàrrega de feina de les entitats, sovint deriva en  
una situació d' aïllament que dificulta que es pugui 
arribar a fer xarxa amb la resta d’entitats. 

Moltes entitats que estan a un mateix territori i 
treballen temàtiques similars no es coneixen entre 
elles. 

Algunes entitats perceben la col·laboració i el treball 
en xarxa com una càrrega extra de feina. 

 

 

CAPACITAT DE DIÀLEG 
TERRITORIAL (11/19) 

 

 S'expressa la dificultat de poder aterrar a les IB projectes 

interessant que es realitzen a altres comunitats.  

 Existeix una centralitat de Mallorca i concretament de Palma. 

Desconnexió i sensació d’aïllament d’alguns territoris. 
 
Projectes i capacitat de xarxa concentrats a una part 
del territori. 

CAPACITAT PER VISUALITZAR- La relació amb el territori es perceb molt diferent entre les  
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SE COM A SUBJECTE DEL 
TERRITORI (11/19) 

 

 

entitats vinculades i amb presència municipal i les que 
realitzen una intervenció a tot el territori. 

 Les entitats dediquen molt esforç en ser presents al territori, 
però no existeixen prou recursos ni xarxes unificades per 
aconseguir visibilitat.  

 Es perceb la necessitat de generar coneixement i re-
coneixement sobre la feina que es realitza des de les entitats i 
es considera que la CONGDIB pot ser un bon canal per 
aconseguir-ho.  

 Hi ha entitats que porten molts anys al territori que encara no 
són conegudes per una gran part de la població. 

 En general hi ha un desconeixement de la feina que fan les 
entitats al territori. 

 Les entitats amb majors estructures tenen més possibilitats 
per ser visibles. 

Les entitats vinculades a municipis tenen més facilitat 
per ser visibles al seu entorn proper. 
 
La feina que fan les entitat i les possibilitats de 
participar no són visibles i per tant reconegudes per 
una gran part de la població de les IB.  
 
Les entitats grans de caire nacional o internacional 
són més conegudes per part de la població general, 
encara que no es conegui la feina que realitzen al 
territori. 
 
Les entitats amb estructures concretes com botigues 
o situades dins grans institucions com hospitals, tenen 
més  possibilitats de ser visibles i reconegudes.  

PRIORITATS SENTIDES ENTRE 
L’ENTITAT I EL TERRITORI 

(7/19) 

 

 Es parla de la importància d'un diàleg territorial de les entitats 
per tal d'amplificar el concepte de “cultura local” des de les 
prioritats sentides de tota la població i amb una perspectiva 
decolonial. 

 A vegades no hi ha les mateixes prioritats sentides entre el 
territori i les entitats. 

 Moltes entitats presents al territori no són permeables a les 
necessitats del mateix. 

 
 
Decalaix entre les necessitats sentides de la població i 
les entitats. 
 
El concepte cultura local, únicament inclou a una part 
de la població que habita les IB.  

 
IDENTITAT AL TERRITORI DE 

L’ENTITAT (5/19) 
 

 
  

 Es detecta molta diferència pel que fa a la capacitat de vincle 
amb la població segons la tipologia d'entitat. 

 No hi ha temps de diagnòstic i de treballar les relacions al 
territori. 

 Hi ha entitats amb molta presència al territori però poca 
visibilitat. 

 
 
El gruix de la població de les Illes Balears no coneix la 
feina que fan una gran part de les entitats que es 
situen al territori. 

RELACIÓ ÈTICA ENTRE EL  L'estratificació de la societat de les IB  fa que sigui difícil És difícil arribar a determinats perfils de població, 
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TERRITORI I L’ENTITAT (4/19) 
 

 

arribar a determinats perfils de població, especialment 
aquella població amb menys privilegis. 

 Alguns projectes arriben fàcilment a la població que porta 
més anys a les illes  i amb situacions més benestants, però el 
compromís amb el món de la cooperació és difícil 
d'aconseguir. 

 La comunitat no fa demandes concretes a les entitats. 

especialment aquella població amb menys privilegis. 
 
Hi ha accions amb les quals la població  participa molt 
activament: sopars benèfics, recollida de roba i 
aliments, compres de mercadets o comerç just. Però, 
hi ha altres accions de formació, participació 
comunitària o activisme que reben una participació 
molt menor.  
 

COORDINACIÓ I TREBALL 
CONJUNT (3/19) 

 

 

 La relació amb els centres educatius esdevé una temàtica que 
preocupa a gran part de les entitats pel que fa a: la capacitat 
d'incidència, la continuïtat i els centres amb projectes 
específics. 

 La dependència dels projectes genera una falsa competitivitat 
entre les entitats. 

 L’actual  model de voluntariat no és efectiu.  

 No existeix una renovació generacional de persones 
implicades amb les entitats. 

 El nou Pla Educatiu, pot fer que el professorat hagi d'assumir 
matèries que fins ara treballaven les entitats als Centres 
Educatius. 

 
 
En ocasions la feina amb centres educatius genera un 
elevat desgast a causa de l’elevat temps que s’ha de 
dedicar a la gestió i calendarització de les activitats.   
 
No existeix relleu generacional pel que fa a persones 
sòcies i voluntàries de les entitats.  
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7.5 DETECCIÓ DE PUNTS FORTS I ASPECTES QUE ENFORTEIXEN LES ENTITATS  

Als següents grafismes mostram la detecció de punts forts i aspectes que enforteixen les entitats que varen sorgir al llarg de la realització dels grups focals.  
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8. DAFOS I CONCLUSIONS 
8.1 DAFOS  

Tot seguit presentem 3 DAFOS, cada un rep el títol d’ una de les comissions de treball de la CONGDIB: incidència política, incidència social i enfortiment intern. Ho 

hem classificat d’aquesta manera per fer que els diagnòstic sigui el més operatiu possible de cara al disseny i execució del Pla d’Enfortiment Intern de les ONGD.  

INCIDÈNCIA POLÍTICA 

AMENAÇES  DEBILITATS 

 De 2008 a 2020, el teixit d’ONGD de les Illes Balears ha perdut riquesa i diversitat 

ha augmentat la seva tecnificació. 

 La precarització del sector. 

 Les dificultats per fer una gestió del temps sostenible.  

 Elevat nombre de contractes a mitja jornada.  

 Dependència de finançament i polítiques públiques  

 El finançament per part de l’Administració pública molt inferior al 0,7%. 

 Inestabilitat de les partides pressupostàries que sovint es veuen afectades per 
diferents tipus de crisis i canvis de govern. 

 La dotació de les convocatòries no sempre és  prou elevada com per a finançar 
tots els projectes aprovats.  

 El sistema de mesura de l’impacte dels projectes invisibilitza aspectes importants i 
genera sobrecàrrega tècnica.  

 El paradigma actual de la innovació i impacte no són tècnica i comunitàriament 
sostenibles. 

 Les estructures laborals i finançadores generen precarietat i curterminisme.  

 La tecnificació i burocratització del sector posa en perill la supervivència al 
territori de les entitats petites que no tenen suport tècnic per accedir a les 
convocatòries. 

 No es genera una comunitat d'aprenentatge i bidireccionalitat de la informació de 
les memòries i justificacions entre les entitats i les administracions. 

 Manca de perspectiva decolonial en el plantejament i execució de polítiques 
públiques. 

 Canvis freqüents pel que fa a temàtiques i formularis que es demanen des de 
l’Administració Pública.  

 El personalisme dins l’administració pot generar manca d’estabilitat en les 
temàtiques a treballar i els enfocament.  

 Curterminisme  

 Es detecten diferencies de valor pel que fa al coneixement del caire 
"academicista" i tècnic sobre el que s’atorga a les persones migrades que 
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participen a projectes. 

 Les línies de finanançament no sempre s’adapten als grups de base 
(majoritàriament població migrada) que participa activament en processos 
d’EpTS.  

 Lleis i normatives que no sempre s’adapten a la realitat de la cooperació a les IB.  

 Insuficient promoció la compra pública ètica, per part de la CAIB. 
 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Necessitats compartides entre les entitats. 

 Les entitat tenen capacitat per a transformar els aspectes teòrics en pràctics. 

 Existència de la CONGDIB.  

 Existència i elevada participació de la comissió d’incidència política de la   

CONGDIB.  

 Certa estabilització del sector a partir de 2015 i increment de les partides (tot i que 
no s’han recuperat els pressupostos anteriors a la crisi econòmica de 2008). 

 Eines de participació de la DGC. 

 Coneixement directe dels projectes per part de l’Administració Pública. 

 Mesures de flexibilitat de les administracions per adaptar els projectes a la 
realitat. 

 Proximitat i facilitat de comunicació tècnica amb la DGC.  

 Realització d’ activitats (conferències, exposicions, campanyes, etc.) per part de la 
DGC. 
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INCIDÈNCIA SOCIAL 

AMENACES  DEBILITATS  

 Herència esperit colonial del sector.  

 Tendència a la uniformitat d’entitats del sector. 

 Certa normativitat en els equips de treball que no sempre inclouen la diversitat 

que composa la societat de les IB. 

 Les persones sòcies i voluntàries són majoritàriament dones majors de 45 anys. 

 Baix nombre de persones migrades a la base social de les entitats. 

 Baix nombre de persones joves sòcies i voluntàries.  

 Baix nombre d’entitats amb personal tècnic encarregat de vetllar pel compliment 

de polítiques internes i externes que tinguin com principi l’equitat i la 

interseccionalitat.  

 En la majoria d’ocasions les persones migrades són l’objecte de les intervencions 

de les entitats, però mai el subjecte actiu i amb agència per decidir i formar part 

activa dels processos.  

 Dificultats de les entitats per ser visibles al territori.  

  Disminució de la  participació i l’activisme arrel de la COVID-19. 

  L'estratificació de la societat de les IB  fa que sigui difícil arribar a determinats 

perfils de població, especialment aquella població amb menys privilegis. 

 Dificultat per tal que part de la població participi en accions de cooperació més 

transformadora i menys assistencialista.  

 No s’està produint un relleu generacional de persones sòcies i voluntàries a les 

entitats.  

 En ocasions no hi ha les mateixes prioritats entre el territori i les entitats. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

 Elevat nombre de protocols i pràctiques per fomentar la perspectiva i l’equitat de 

gènere.  

 Predisposició a l’autoreflexió, revisió i formació constant de les persones que 

formen les entitats. 

 Hi ha entitats que compten amb persones o comissions encarregades de la 

correcta aplicació de plans i accions pel foment de l’equitat.  

 Les entitats formen part de xarxes territorials que van més enllà de la cooperació. 

 Sector amb un elevat compromís per part de les treballadores. 

 Coneixement del territori. 

 La base social de les entitats. 

 Societat civil organitzada. 

 La població participa molt activament en campanyes molt concretes vinculades a les 

emergències o a la recaptació de fons via: mercadets, sopars solidaris, etc. 
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ENFORTIMENT INTERN  

AMENACES DEBILITATS 

 Baix nombre de participants en la comissió d’enfortiment intern. 

 Establiment personalista de xarxes de suport. 

 Algunes entitats perceben la col·laboració i el treball en xarxa com una càrrega 

extra de feina. 

 

 Pèrdua de riquesa i diversitat del sector, especialment pel que fa a entitats 
petites i de persones migrades.  

 La CONGDIB no pot entrar en concurrència competitiva.  

 Insularitat i interinsularitat. 

 Centralisme. 

 Inestabilitat del sector. 

 Manca de visibilitat de la CONGDIB i de la feina que realitza. 

 Inexistència d’ una cultura de la intercooperació pràctica i eficient  al territori. 

 Moltes entitats que estan a un mateix territori i treballen temàtiques similars no 

es coneixen entre elles. 

FORTALESES OPORTUNITATS 

  Més de la meitat de les entitats que estan a la CONGDIB forma part d’alguna 

comissió. 

  Les entitat que opten a finançament amb fons públics coneixen la CONGDIB.  

 Les entitats creuen que és important que existeixi la CONGDIB.  

 Les entitats entenen el funcionament de la CONGDIB en base als objectius per la 

qual va ser creada.  

 La CONGDIB apareix com un possible espai de relació i suport per entitats petites. 

 Les entitats es visibilitzen com a agents que poden enfortir la CONGDIB i a la 

vegada poder sortir reforçades de formar part de la coordinadora.  

 Esperit cooperatiu del sector.  

 Existeix una relació d’aliances i suport entre entitats del sector. 

 Participació de la CONGDIB al Consell de Cooperació. 

 Participació de la CONGDIB en la realització de diagnòstics que realitza la DGC.  

 Les entitats que compten amb una sola persona en la delegació a les IB detecten 

la necessitat de generar xarxa de suport més enllà de la seva entitat.  
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8.2 CONCLUSIONS  

La Cooperació Internacional occidental ha passat per moltes fases i moments des del mite 

fundacional una vegada acabada la Segona Guerra Mundial, el sorgiment de les Nacions Unides i el 

procés de descolonització. La idea dels països del nord com a salvadors, els concerts Benèfics de 

George Harrison als 70’s o els AID, als anys 80. Les mobilitzacions socials dels 90 reclamant el 0,7% o 

els moviments antiglobalització que varen sorgir pels efectes de la globalització neoliberal que es va 

expandir amb la caiguda el mur de Berlin. El canvis de paradigma i posicionament l’han portada a un 

moment en què es treballa per superar la visió economicista, vertical i paternalista de dècades 

anteriors.  

A les Illes Balears, la Cooperació Internacional s’estableix amb força a partir dels anys 90, gràcies a 

l’impuls i reivindicacions de la societat civil organitzada i d’entitats privades. Al llarg d’aquests més de 

30 anys, el sector ha passat de ser ric en diversitat a afeblit i amb tendència a la uniformitat. Les 

diferents crisis econòmiques, l’aplicació de polítiques públiques que l’han situat al marge i l’excessiva 

tecnificació són en gran mesura responsables d’aquest afebliment.  

Amb la realització d’aquest diagnòstic volíem conèixer l’estat actual del sector per tal de trobar 

necessitats i interessos comuns per poder articular a través de la CONGDIB el Pla d’Enfortiment 

Intern de les ONGD. Al llarg d’aquest mesos de feina i gràcies a la col·laboració de moltes entitats ens 

hem aproximat a la situació actual del teixit de les ONGD’s, analitzant dades, però també narratives i 

vivències.  Tot seguit i a mode de reflexió final compartim aquells aspectes que ens han semblat més 

rellevants:  

DESAPARICIÓ I REEMPLAÇAMENT D’ENTITATS  

La crisi del 2008, les conseqüents retallades econòmiques i els canvis de polítiques públiques  varen 

debilitar de forma molt greu el teixit de les ONGD’s de les Illes Balears, generant la desaparició de 

moltes entitats, especialment locals i de persones migrades. Tot i que el nombre d’entitats registrades 

als darrers anys a les IB, ha crescut, no s’ha recuperat la riquesa i complexitat del teixit anterior a la 

crisi. Això fa que poguem parlar d’un reemplaçament d’entitats, la majoria d’elles professionalitzades 

i de caire estatal.  

Actualment ens trobem davant un sector amb  una certa uniformitat i professionalització el que 

repercuteix en aspectes com:  

 La infrarepresentació de determinats sabers, especialment de persones migrades. 

 La pèrdua de base social i capital cultural. 

 La impossibilitat d’interpel·lar a més població. 

 La construcció un imaginari i narrativa sobre el sector molt concret que li resta capacitat 

d’autocrítica i transformació així com possibilitats de creixement  i impacte social i polític.  

BUROCRATITZACIÓ,  TECNIFICACIÓ I RELACIÓ AMB L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

Al llarg de tot el procés, les entitats han fet referència als costos en temps, benestar i possibilitats de 

qualitat i impacte que els hi genera l’elevada tecnificació i burocratització dels processos 

administratius a través dels quals reben finançament públic. La dependència de les entitats d’aquests 

fons públics i la necessitat de redacció permanent de formularis, incideix  en els cicles de vida dels 

projectes que es veuen precaritzats i amb poques possibilitats de pensar en accions a llarg termini.  
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Els processos de justificació i mesura d’impacte generen un elevat volum de feina i invisibilitzen 

aspectes no numèrics de l’impacte dels projectes. Les entitats en poques ocasions reben un retorn de 

la informació aportada i es perd l’oportunitat de crear una comunitat d’aprenentatge i millora 

conjunta entre l’administració, les entitats i la ciutadania.  

CULTURA DE LES ORGANITZACIONS 

Són moltes les entitats que continuen tinguent estructures i sistemes de presa de decisió 

jeràrquics. Això, afecta a les expectatives que es generen sobre les persones treballadores, que en 

moltes ocasions senten la seva feina invisibilitzada i la viuen amb un elevat nivell d’estrès a causa 

de comandes poc realistes i sostenibles. La cultura de les cures continua sense estar present a les 

organitzacions. Tot això fa que les organitzacions perdin informació de qualitat i les persones 

treballadores es sentin alienades.  

NORMATIVITAT 

En l’anàlisi de l’equitat vinculada a la diversitat, es detecta un elevat grau de normativitat, que fa 

pales en què les entitats:  

 No compten amb persones diverses al seva base social. 

 Realitzen projectes en què les persones migrades o racialitzades gairebé sempre són 

l’objecte i no el subjecte actiu i amb agència. 

 Els processos administratius i de valoració de l’administració pública dificulten el 

reconeixement econòmic de certs col·lectius en projectes d’EpTS, el que genera 

jerarquització dels sabers, pèrdua de riquesa per als projectes i desafecció per part de les 

persones participants.  

 A la majoria d’entitats es té present la perspectiva de gènere, però hi ha temàtiques que 

esdevenen residuals com: la discriminació de les persones LGTBI, les persones migrades i 

racialitzades i les persones amb capacitats diverses.  

 En molt poques ocasions a les entitats existeixen sistemes per garantir la correcta aplicació 

de protocols i mesures de promoció de l’equitat. 

 En ocasions, el posicionament davant els projectes té una mirada colonial.  

PRECARIETAT 

La dependència de fons públics de les entitats genera en molts casos situacions de precarietat. 

Aquesta dependència sumada a l’elevada càrrega de feina de les persones treballadores incideix 

directament sobre les possibilitats de gestió del temps per a la creació de xarxes, la innovació i la 

incidència social.  

XARXA 

L’ampliació i consolidació de la xarxa de suport entre les entitats és un dels grans reptes de la 

CONGDIB. Són moltes les entitats que consideren que és important generar una xarxa de 

col·laboració, suport i informació entre les entitats del sector. La precarietat,  la manca de temps i 

una manca de cultura d’intercooperació són els aspectes que les entitats assenyalen com a 

principals dificultats per aconseguir-ho.  
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Amb la realització d’aquests diagnòstic hem pogut comprovar com tot i l’existència d’una 

predisposició a la participació, la seva materialització requereix d’un elevat cost pel que fa a 

temps i treball tècnic.  

RELACIÓ AMB LA CIUTADANIA  

Un dels reptetes que tenen les ONGD’s a les Illes Balears és aconseguir una major visibilitat i 

connexió amb la ciutadania. Tot i que es detecta una elevada participació ciutadana en 

campanyes puntuals o donacions, manca una relació més activa, crítica i permanent amb tot el 

conjunt de la població.  

CENTRALISME 

La insularitat i la interinsularitat, així com la tendència al centralisme fan que la realitat d’entitats 

no situades a Mallorca i més concretament a Palma, tinguin un major grau de dificultat a la hora 

de participar, fer-se visibles i estar connectades a la xarxa.  
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Aquest diagnòstic ha estat finançat per la Direcció General de Cooperació de les Illes 

Balears i realitzat de forma col·laboraria entre la Coordinadora d’ONGD de les Illes 

Balears i l’entitat consultora la ce trencada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


