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  SINOPSI 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament té oberta des de l’any 2013 una 

campanya de suport a la població afectada per la guerra civil a Síria (projecte 2579). 

Atenent a la gravetat de la situació creada aquests darrers mesos amb l’èxode massiu de 

refugiats cap a Europa i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el dia 

4 de setembre de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els ajuntaments i ens 

locals socis del Fons, en la qual es va acordar una estratègia per a donar suport i acollir 

aquests refugiats. 

 

En aquest sentit, el Fons Català, de manera coordinada amb les institucions catalanes i 

la ciutadania, i d’acord amb les necessitats identificades i peticions realitzades, proposa 

obrir una campanya de suport als refugiats centrada en quatre línies: 

 

LÍNIA 1 Suport a les persones refugiades en rutes de fugida  

El desplegament d’aquest eix s’ha fet a través d’una crida als ajuntaments catalans i ens 

supramunicipals. S’ha concretat en la Campanya d’Emergència de suport a l’acollida de 

població refugiada en trànsit a Europa víctima de conflictes armats a l’àrea 

Mediterrània. Els recursos econòmics es destinaran a l’assistència en les rutes de fugida: 

països de primera acollida i Europa (països dins i fora de l’espai Schengen). El nostre 

mandat: pal·liar el patiment de les persones que fugen i treballar en les causes de la seva 

fugida. 

 

LÍNIA 2 Suport als municipis de la ruta 

Es tracta de donar suport als municipis que es troben en la ruta de les persones 

refugiades. Per tant, els objectius són identificar ciutats interlocutores i establir 

mecanismes estables de comunicació, promoure les relacions bilaterals entre municipis 

catalans i municipis en ruta, identificar necessitats d’aquests municipis i dissenyar 

actuacions específiques de resposta. Per fer-ho s’aprofiten les xarxes de ciutats de les 
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quals el Fons Català forma part, com és el cas de CGLU (Ciutats i Governs Locals 

Units). 

 

LINIA 3 Educació per al desenvolupament i sensibilització  

Es treballa amb un doble objectiu, per una banda alimentar de discurs crític 

l’embranzida de solidaritat que s’ha generat de manera espontània entre la ciutadania 

pels refugiats, amb perspectiva de transformació social i justícia global, evitant el 

paternalisme i la caritat. L’altre objectiu és sensibilitzar els ajuntaments de la 

importància de la cooperació al desenvolupament per atacar les causes dels conflictes, 

més enllà de gestionar les conseqüències, que en aquest cas són els refugiats. 

 

LINIA 4 Acollida 

L’acollida l’està coordinant la Generalitat de Catalunya, que ha creat, a través de la 

Direcció General d’Immigració, un Comitè Operatiu d’Ajuda als Refugiats amb 

l’objectiu de treballar en la definició de l’estratègia d’ acollida  de les persones 

refugiades que arribin a Catalunya i facilitar-ne la seva atenció i acollida. El Comitè 

s’organitza en cinc grups de treball: sensibilització i educació per al desenvolupament, 

inventari i recursos, acollida, ocupació i ocupabilitat i salut. El Fons Català participa en 

el grup de treball de sensibilització i en el d’acollida. L’objectiu d’aquest darrer grup és 

establir diferents protocols d’actuació dels diversos àmbits que comporta la incorporació 

de persones refugiades a la vida comunitària i cívica.  

 

Els recursos recollits en aquesta campanya es destinaran al desplegament d’aquestes 

quatre línies en funció de l’evolució de les necessitats de cada moment. 

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
AJUNTAMENT D’ABRERA 

AJUNTAMENT D’ALCOVER 

AJUNTAMENT D’ALMENAR 

AJUNTAMENT D’ALPENS 

AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT D’ARGELAGUER 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

AJUNTAMENT D’ARTESA DE SEGRE 

AJUNTAMENT DE BADIA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE BEGUR 

AJUNTAMENT DE BEUDA 

AJUNTAMENT DE LA BISBAL D’EMPORDÀ 

AJUNTAMENT DE BLANES 

AJUNTAMENT DE BOLVIR 

AJUNTAMENT DE BREDA 

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE CALELLA 
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AJUNTAMENT DE CAMBRILS 

AJUNTAMENT DE CANOVELLES 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CELRÀ 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE COLLDEJOU 

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE CUBELLES 

AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT DE FOGARS DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE FONTCOBERTA 

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GAVET DE LA CONCA 

AJUNTAMENT DE GELIDA 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DE GIRONELLA 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

AJUNTAMENT DE GUALBA 

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

AJUNTAMENT D’HOSTALRIC 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 

AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORENÇ DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MAÇANET DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE MAIÀ DE MONTCAL 

AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 

AJUNTAMENT DE MARTORELLES 

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ 

AJUNTAMENT DEL MASNOU 

AJUNTAMENT DE MASQUEFA 

AJUNTAMENT DE MATADEPERA 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MIERES 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT DE MONTORNÈS DEL VALLÈS 
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AJUNTAMENT D’OLESA DE MONTSERRAT 

AJUNTAMENT D’OLIOLA 

AJUNTAMENT D’OLOT 

AJUNTAMENT D’OSOR 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PALS 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE PERALADA 

AJUNTAMENT DE PINEDA DE MAR 

AJUNTAMENT DE LES PLANES D’HOSTOLES 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE PORQUERES 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE PREMIÀ DE MAR 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE RIUDARENES 

AJUNTAMENT DE RIUDAURA 

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE LA ROCA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE ROQUETES 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SALES DE LLIERCA 

AJUNTAMENT DE SALLENT 

AJUNTAMENT DE SALOU 

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DEL BESÒS 

AJUNTAMENT DE SANT AGUSTÍ DE LLUÇANÈS 

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT CARLES DE LA RÀPITA 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT FERRIOL 

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DESPÍ 

AJUNTAMENT DE SANT JOAN DE VILATORRADA 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT LLORENÇ SAVALL 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

AJUNTAMENT DE SANT POL DE MAR 

AJUNTAMENT DE SANT QUIRZE DE BESORA 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE MONTALT 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ  

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE FARNERS 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 
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AJUNTAMENT DE SANTA CRISTINA D’ARO 

AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA I ELS MONJOS 

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE SANTA PAU 

AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 

AJUNTAMENT DE SANTPEDOR 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 

AJUNTAMENT DE SILS 

AJUNTAMENT DE SUBIRATS 

AJUNTAMENT DE TALAMANCA 

AJUNTAMENT DE LA TALLADA D’EMPORDÀ 

AJUNTAMENT DE TÀRREGA 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 

AJUNTAMENT DE TIANA 

AJUNTAMENT DE TONA 

AJUNTAMENT DE TORDERA 

AJUNTAMENT DE TORELLÓ 

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ 

AJUNTAMENT DE TORTOSA 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS 

AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

AJUNTAMENT DE VALLS 

AJUNTAMENT DE VIDRERES 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFANT 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL CAMÍ 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE DALT 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 

ENTITAT MUNICIPAL DESCENTRALITZADA DE VALLDOREIX 

CONSELL COMARCAL DEL MARESME 

CONSELL COMARCAL D’OSONA 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 

ÀREA METROPOLITANA DE BARCELONA 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS 

 

AGRUPACIÓ PSC-CUBELLES 

AGRUPAMENTS I ESPLAIS DE RUBÍ 

ALTERNATIVA PER CENTELLES 

AMPAS ESCOLES I INSTITUT DE CASTELLBISBAL 
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ASSOCIACIÓ CULTURAL FREDERICA MONTSENY – SANTA MARIA DE 

PALAUTORDERA 

ASSOCIACIÓ PER LA SOLIDARITAT – SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

BOU I ASSOCIACIATS, S.A. 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT D’ALMOSTER 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE CAMPINS 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE DOSRIUS 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT D’OLOT 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE LA PALMA DE CERVELLÓ 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

CAMPANYA CIUTADANA – AJUNTAMENT DE VILASAR DE DALT 

CAMPANYA D’ENTITATS – SANTA COLOMA DE GRAMENET 

CENTRO CULTURAL RECREATIVO DE ANDALUCÍA DE CANOVELLES 

CLUB ESPORTIU PATIDORS – SANT PERE DE RIUDEBITLLES 

COMEDIANTS DE TIVENYS 

COMISSIÓ DE FESTES – SANT POL DE MAR 

COMPANYIA ESCOLA MUNICIPAL DE DANSA (LA SEU D’URGELL) 

COMUNITAT DE REGANTS DE LA CELLERA DE TER 

CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA 

ENTITAT SOLIDÀRIA – MOLLET DEL VALLÈS 

ENTITATS CULTURALS DE CANOVELLES 

ESCOLA GERMANS CORBELLA (CARDEDEU) 

GRAMISS - GRUP ANIMACIÓ MISSIONERA (GIRONA) 

GUANYEM EL PRAT 

ICV – ELS PALLARESOS 

INSTITUT ESCOLA LES VINYES-4t ESO (CASTELLBISBAL) 

PALAU ACULL – SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

PALAU SOLIDARI – SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

PARTITS POLÍTICS DE L’AJUNTAMENT D’ANGLÈS 

PATRONAT MUNICIPAL D’ESPORTS – AJUNT. SANT ANDREU DE LA BARCA 

PINEDA AMB SÍRIA 

TAULA SOLIDÀRIA DE NAVÀS 

XARXA PER LA CONVIVÈNCIA DE TORTOSA 

DONATIUS PARTICULARS 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes: 

 

Eix 1 – ASSISTÈNCIA EN RUTES DE FUGIDA 

 

NÚM. TÍTOL País ESTAT 

2852 ATENCIÓ MEDICOSOCIAL A LA POBLACIÓ REFUGIADA VÍCTIMA DE 

LA CRISI A SÍRIA I COMUNITATS D’ACOLLIDA AL DISTRICTE DE 

SAIDA, BEIRUT 

Líban Realitzant-se 

2853 INTERVENCIÓ D’EMERGÈNCIA PER A L’ASSISTÈNCIA 

SOCIOSANITÀRIA I L’ASSESSORAMENT A LES PERSONES 

REFUGIADES EN TRÀNSIT A SÈRBIA 

Sèrbia Finalitzat 
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2854 MILLORA DE L’ACCÉS A SERVEIS DE PROTECCIÓ I D’EDUCACIÓ EN 

EMERGÈNCIES PER A NENS I NENES AFECTATS PEL CONFLICTE EN 

LA GOVERNACIÓ D’AL-HASEKEH 

Síria Finalitzat  

2855 SUPORT A GRÈCIA EN LA RESPOSTA HUMANITÀRIA A LA CRISI 

DELS REFUGIATS 

Grècia Realitzant-se 

2856 CRISI PERSONES REFUGIADES A EUROPA: TRAMESA DE MATERIAL 

HUMANITARI A SÈRBIA 

Sèrbia Finalitzat 

2857 CONTRIBUCIÓ A L’ESTABLIMENT D’UNES CONDICIONS DE VIDA 

ADEQUADES I A L’ACCÉS A NECESSITATS BÀSIQUES DE LES 

POBLACIONS MOLT VULNERABLES SIRIANES REFUGIADES AL 

LÍBAN 

Líban Finalitzat  

2858 ASSISTÈNCIA URGENT A LA POBLACIÓ SIRIANA  REFUGIADA A 

L’IRAQ 

Iraq Finalitzat 

2859 ATENCIÓ PRIMÀRIA EN SALUT I SUPORT PSICOSOCIAL PER A 

PERSONES REFUGIADES I MIGRANTS A GRÈCIA 

Grècia Finalitzat 

2860 ACCÉS A LA SALUT SEXUAL I REPRODUCTIVA INCLOENT LES 

VÍCTIMES DE VIOLÈNCIA SEXUAL I DE GÈNERE PER A PRESONES 

REFUGIADES I MIGRANTS A ITÀLIA 

Itàlia Finalitzat  

2861 GARANTINT CONDICIONS MÍNIMES DE SALUBRITAT EN 

EMPLAÇAMENTS CRÍTICS PER A LA POBLACIÓ DESPLAÇADA PEL 

CONFLICTE DE SÍRIA 

Síria Finalitzat  

2862 LLIURAMENT D’AJUT EN EFECTIU PER COBRIR NECESSITATS 

BÀSIQUES DE LES FAMÍLIES SIRIANES VULNERABLES REFUGIADES 

AL LÍBAN. 

 

Líban Finalitzat 

2863 SUPORT A POBLACIÓ REFUGIADA DE DIFERENTS ORÍGENS QUE 

ARRIBEN CERCANT ASIL A EUROPA PEL CORREDOR DELS 

BALCANS, MITJANÇANT LES ARTS ESCÈNIQUES I LA COMICITAT 

Macedònia 

Sèrbia 

Croàcia 

Finalitzat 

2878 ACCÉS A AIGUA POTABLE PER A REFUGIATS SIRIANS EN ELS 

CAMPS DE REFUGIATS DE JORDÀNIA 

Jordània Finalitzat 

2879 SUPORT URGENT A LA POBLACIÓ REFUGIADA EN TRÀNSIT PER 

MACEDÒNIA 

Macedònia Realitzant-se 

2880 SUPORT A LES TASQUES DE SALVAMENT MARÍTIM A LES PLATGES 

DE LESBOS 

Grècia  Realitzant-se 

2903 ENVIAMENT HUMANITARI DE NFI A SÍRIA - ARTICLES NO 

ALIMENTARIS 

Síria  Finalitzat 

2911 RESCAT I PRIMERA ASSISTÈNCIA ALS REFUGIATS QUE ARRIBEN A 

L’ILLA DE LESBOS 

Grècia Realitzant-se 

2933 AJUDA ALIMENTÀRIA D’EMERGÈNCIA PER LA POBLACIÓ PRS ALS 

CAMPS DE RASHIDIEH I AL BAS 

Líban Realitzant-se 

2934 GARANTIR L’ACCÉS AL DRET A LA SALUT DE LA POBLACIÓ MÉS 

VULNERABLE D’HALBA, AKKAR 

Líban Realitzant-se 

2935 PROTECCIÓ DELS DRETS DE LES DONES REFUGIADES SIRIANES I 

JORDANES A AR RUZAIFAH 

Jordània Realitzant-se 

3005 ACCÉS A LES NECESSITATS BÀSIQUES ESSENCIALS PER A LA 

POBLACIÓ DESPLAÇADA INTERNA A L’IRAQ 

Iraq Realitzant-se 

 

 

Eix 2 – MUNICIPI A MUNICIPI 

 

NÚM. TÍTOL País ESTAT 

2960 CENTRE DE FORMACIÓ VOCACIONAL A SAIDA Líban Realitzant-se 
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2978 SUPORT AL CAMP DE REFUGIATS D’ÊZIDÎ (YAZIDI) A DIYARBAKIR Kurdistan 

turc 

Pendent d’inici 

3024 ACORD DE LES COOPERACIONS CATALANES AMB EL PNUD DEL 

LÍBAN: PROJECTE DE SUPORT A LES COMUNITATS D’ACOLLIDA AL 

LÍBAN 

LÍBAN Realitzant-se 

 

 

Eix 3 – EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT  

 

NÚM. TÍTOL País ESTAT 

2915 EN DEFENSA DEL DRET D’ASIL: CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA 

ASIL.CAT I CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ 

Catalunya Realitzant-se 

2916 PER UNA EUROPA SOLIDÀRIA I ACOLLIDORA DELS REFUGIATS 

 

Catalunya Realitzant-se 

2917 JORNADA SOBRE L’ATENCIÓ A LA SALUT MENTAL DELS 

REFUGIATS 

Catalunya Realitzant-se 

2919 CATALUNYA AMB EL DRET INTERNACIONAL, EL DRET D’ASIL UNA 

GARANTIA PER A TOTHOM! 

Catalunya Realitzant-se 

2920 EL MEU ARBRE, LES TEVES ARRELS 

 

Catalunya Realitzant-se 

2921 AJUDEM ELS REFUGIATS: PREVENIM ELS CONFLICTES ARMATS 

 

Catalunya Realitzant-se 

2922 DEFENSEM DRETS PER UNA CIUTADANIA GLOBAL: EINES PER 

ENTENDRE I EDUCAR ENVERS LA CRISI DE PERSONSES 

REFUGIADES I LES MIGRACIONS 

Catalunya Realitzant-se 

2923 DE QUÈ FUGEN ELS REFUGIATS? SENSIBILITZACIÓ I MOBILITZACIÓ 

CIUTADANA SOBRE EL ROL DEL COMERÇ D’ARMES I EL 

MILITARISME EN L’ÈXODE DE LES PERSONES REFUGIADES DE LA 

REGIÓ MEDITERRÀNIA 

Catalunya Realitzant-se 

2924 BENVINGUTS: CONSOLIDACIÓ DE LA XARXA DE MUNICIPIS 

ACOLLIDORS I SOLIDARIS AMB LES PERSONES REFUGIADES 

Catalunya Realitzant-se 

2925 PROTEGIM LA HUMANITAT, ACABEM AMB LA INDIFERÈNCIA 

 

Catalunya Realitzant-se 

2926 MARE NOSTRUM: SOLIDARITAT LOCAL, DIÀLEG I CONSTRUCCIÓ 

PLURAL DE LA PAU DES DE L’EXILI 

Catalunya Realitzant-se 

2927 MILLORA DE LA RESPOSTA SOCIAL I CIUTADANA EN L’ACOLLIDA 

MUNICIPAL DE REFUGIATS A CATALUNYA (2016-2017) 

Catalunya Pendent d’inici 

2928 LA MEDITERRÀNIA, SOCIETAT D’ACOLLIDA PEL REFUGI DELS 

DRETS 

Catalunya Realitzant-se 

2929 REFUGI O MURS? EXPOSICIÓ I TEATRE SOCIOEDUCATIU PER LA 

JUSTÍCIA SOCIAL 

Catalunya Realitzant-se 

2930 CIUTATS OBERTES, EDUCACIÓ INTEGRADORA 

 

Catalunya Realitzant-se 

2931 ESCOLTEM ELS REFUGIATS: APRENEM A SER, APRENEM A 

CONVIURE 

Catalunya Realitzant-se 

2946 QUÈ PUC FER JO DAVANT LA CRISI DE LES PERSONES 

REFUGIADES? OPCIONS D’IMPLICACIÓ PER A LA CIUTADANIA 

Catalunya Realitzant-se 
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PROJECTE 2854 

 

MILLORA DE L’ACCÉS A SERVEIS DE 

PROTECCIÓ I D’EDUCACIÓ EN EMERGÈNCIES 

PER A NENS I NENES AFECTATS PEL 

CONFLICTE EN LA GOVERNACIÓ D’AL-HASEKEH 
 

 País: SÍRIA 

 Regió: PAÏSOS D’ORIGEN 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: FUNDACIÓ SAVE THE CHILDREN / SAVE THE CHILDREN 

INTERNATIONAL 

 

Data aprovació: 01/10/15 

Període finançament: 2015 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:   213.653,00 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  24.986,00 euros 

Aportació del FONS:  24.986,00 euros 

10% de gestió: 2.498,60 euros 

Import total a finançar: 27.484,60 euros 

 

  SINOPSI 

 

Després de quatre anys de conflicte a Síria, s’estima que 12,2 milions de persones 

necessiten ajuda humanitària: prop de 7,6 milions són desplaçats interns, més de 4,8 

milions viuen en àrees de difícil accés i 4 milions de persones han fugit del país, de les 

quals més d’1,5 milions són nens.  

 

L’avaluació de SC (Save The Children) sobre Protecció infantil i Educació al nord-est 

de Síria revela que un nombre creixent de nens/es, tant de comunitats d’acollida com 

desplaçats, es veuen obligats a abandonar l’escola. Abans de la guerra, gairebé tots els 

menors d’edat a Síria, tant iraquians com sirians, estaven matriculats a l’escola. Es 

calcula que 1,6 milions de nens i nenes no van a l’escola. Actualment, el país té la 

segona pitjor taxa de matriculació al món. A causa del prolongat conflicte, del 

desplaçament massiu, de l’ocupació d’infraestructures públiques i d’atacs contra escoles  

milers de nens/es i joves en edat escolar no tenen accés a educació, la qual crea una 

generació perduda per exclusió a l’accés d’oportunitats d’aprenentatge formal i no 

formal. D’altra banda, SC ha constatat que existeixen grans necessitats psicosocials en 

els nens/es.  

 

SC va establir al camp de refugiats de Roj, al subdistricte d’Al Malikiya, a la 

governació de Al-Hasakeh, zona autònoma kurda de facto al nord-est de Síria, un Espai 

Segur per a la Infància (CFS) mòbil amb l’objectiu d’oferir cobertura als nombrosos 

campaments temporals a la zona al voltant d’Al Malikiya. L’atac d’ISIS a la ciutat de 

Hasakehal (juliol de 2015) va provocar un desplaçament massiu i la zona d’Al Malikiya 

va rebre una gran afluència de desplaçats interns i refugiats que es van establir a 

Gereraj, cosa que va fer fusionar el campament i els assentaments.  
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Tenint en compte l’augment de la població afectada i les necessitats al camp reestablert, 

en particular pel que fa a les activitats de Protecció de la Infància i la Educació per a 

nens/es i joves, es va identificar necessari l’establiment d’un CFS de manera permanent.  

 

La intervenció proposada per SC al camp de Roj, que treballarà amb estreta 

col·laboració amb les escoles locals, pretén assolir els següents tres resultats: 

 

1. Establiment d’un Sistema de Protecció per a nens/es desplaçats i refugiats.  

2. Millora de l’accés a serveis de protecció i atenció psicosocial de nens/es 

desplaçats interns i refugiats  

3. Millora de l’accés a l’educació formal i no formal per a nens/es i afectats pel 

conflicte, en entorns protectors.  

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2833 - SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 

TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 

 

  SEGUIMENT 

 

NOVEMBRE 2016 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat per SAVE THE CHILDREN i cobreix 

el període comprès entre l’1 d’octubre de 2015 i el 31 d’agost de 2016. 

 

RESUM DE LA INTERVENCIÓ 

 

Aquest projecte s’ha implementat al camp de Roj, amb una població total allotjada de 

503 famílies (2.401 persones), inclosos 1.403 nens i nenes. D’aquests totals, 22 famílies 

són IDPs (Internally Displaced People) sirians, i 481 famílies són refugiats iraquians. 

 

Save the Children implementa programes integrats d’educació i protecció de la infància 

a través de l’establiment d’una estructura integrada de Protecció de la infància i 

educació al camp de Roj, per prestar un suport holístic a nens i nenes afectats pel 

conflicte. En coordinació amb les autoritats del camp, Save the Children va establir un 

Espai Segur per a la Infància (CFS-Child Friendly Space) on es van posar en marxa 

activitats recreatives i de suport psicològic (PSS) orientades a la protecció, també com 

activitats d’educació no formal i desenvolupament primerenc. 

 

CONSECUCIÓ DE RESULTATS I ACTIVITATS REALITZADES 

 
OBJECTIUS 

Objectiu general: Contribuir a la millora de les condicions de vida i protecció dels infants i les seves 

famílies desplaçades i/o refugiades com a conseqüència de la crisi a Síria. 

Objectiu específic: Assegurar l’accés a la protecció, l’educació en emergències i el benestar psicosocial 

dels nens, nenes desplaçats per la crisi, a la Governació d’Al-Hassakeh, Síria. 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

 

RESULTATS 

Resultat 1: Establert un Sistema de Protecció per als nens i nenes desplaçats i refugiats en el Camp de 

Roj, districte Al Malikiya (Hassakeh. 

Activitat 1.1: Establir un 

Comitè de Protecció a la 

Infància (CPC) capaç 

d’identificar i fer seguiment de 

riscos i necessitats en matèria 

de protecció, donar un suport 

inicial i referir els casos 

identificats d’infància 

vulnerable. 

El CPC es va establir al març de 2016, des de llavors ha mantingut 

reunions regularment. El grup inicial l’integraven 20 persones 

seleccionades entre els diferents grups de població existents al camp 

(pares, mares, professorat i voluntaris d’altres ONG presents al 

camp). El nombre total d’integrants del CPC es va reduir a 14 (9 

homes i 5 dones) al mes d’agost, ja que diverses famílies van tornar a 

l’Iraq. 

 

Tots els membres del CPC han estat formats en protecció i benestar 

de la infància, drets de la infància, protecció i la infància en 

emergències, primers auxilis psicològics i gestió de casos. Aquestes 

formacions es van dur a terme entre el març i el maig de 2016. Els 

participants van mostrar la seva satisfacció amb els continguts i es 

van mostrar capaços de treballar en el CPC. La formació es va basar 

en casos reals tot especificant plans d’acció per a aquests. 

 

Després de la formació SC ha donat suport i supervisat el treball del 

CPC tot participant en les reunions i assessorant i guiant quan es va 

detectar com a necessari. El CPC va identificar i va referir casos a 

l’equip de SC i va participar en la gestió/resolució de problemes en 

els CFS. 

Activitat 1.2: El CPC estableix 

un sistema de referència i gestió 

de casos.  

El sistema de gestió de casos es va establir al març de 2016 després 

de la configuració del CPC, amb l’objectiu de donar suport als nens i 

nenes més vulnerables amb necessitat de serveis particulars i 

específics d’ajuda. La posada en marxa va patir retards a causa de 

demores en l’autorització per part de les autoritats locals. 

 

El nombre de casos connectats ha estat menor de l’esperat, només 34 

(14 nenes i 20 nens). Aquest reduït nombre pot ser a causa de la 

demora en l’inici de les activitats derivat de l’obtenció 

d’autoritzacions per part de les autoritats, i posterior contractació). 

 

El 95% dels casos van rebre un suport adequat, incloent equips 

mòbils, serveis de salut, suport i consell per a mares, pares i 

cuidadors, així com un seguiment i suport posteriors. 

 

Amb l’objectiu de desenvolupar un sistema de referència per a nens i 

nenes amb necessitats especials, es va realitzar un mapatge dels 

serveis prestats per altres actors presents a la zona, que s’actualitza 

sobre una base mensual. 

 

Un cop establert el sistema de referència, es mantenen reunions 

regularment, en les quals l’equip de gestió de casos debat de manera 

confidencial els nous casos detectats i el progrés dels casos ja 

identificats, així com el progrés dels casos existents i el 

desenvolupament de plans de acció per a casos particulars. 

 

Es va crear una base/registre de dades de casos com a base 

d’informació i acció per al CPC, que permet, a més, una anàlisi de 

tendències de protecció que permeti abordar-les. Aquest registre 

s’actualitza regularment i reflecteix els casos detallats per edat, 

gènere, ubicació, tipus de cas i estat (identificat, actiu, tancat). 
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Resultat 2: Millorat l’accés a serveis de protecció i atenció psicosocial i protecció de nens i nenes 

desplaçats interns i refugiats al camp de Roj, contribuint a reforçar la seva resiliència. 

Activitat 2.1: Activitats 

estructurades de suport 

emocional a través dels Espais 

favorables a la infància - CFS. 

687 nens amb edats compreses entre 6 i 17 anys van participar 

regularment d’activitats en els CFS establerts al camp (255 nenes i 

432 nens). Si bé aquest nombre va superar les previsions inicials, el 

pressupost existent va ser ajustat per dur a terme les activitats 

previstes. 

 

Nens i nenes assistint als CFS tenien accés a activitats programades i 

dissenyades d’acord al seu grup d’edat (de 6 a 9 anys, de 10 a 13 

anys, de 14 a 17 anys). Inicialment els nens/es es van estructurar en 

dos horaris, matí de 8h a 11h, i migdia d’11h a 13h. L’augment del 

nombre de nens/es interessats a participar de les activitats, va implicar 

la necessitat d’ajustar els horaris com es detalla a continuació: 

 

- De 8h a 11h activitats de protecció i educació 

- D’11h a 13h activitats de protecció 

- De 16h a 19h activitats d’educació 

 

Per a la implementació de les activitats es van contractar 14 

animadors (6 dones i 8 homes), que van ser formats en activitats als 

CFS, primers auxilis psicològics (PFA) i identificació de nens/es 

vulnerables amb necessitats particulars. 

Activitat 2.2: Reforç de 

capacitats de nens, nenes i 

adolescents per fer sentir la 

seva veu i necessitats al CPC. 

Es va establir un club de nens, nenes i adolescents, després de 

l’assistència dels nens i nenes al CFS durant un temps. Si bé els 

retards inicials van impactar en el desenvolupament d’aquesta 

activitat, al mes d’agost es van establir 4 clubs i 64 nens i nenes (32 

nenes i 32 nens) per participar-hi. En la primera reunió van debatre 

les activitats a desenvolupar, que seran posades en marxa després de 

la finalització d’aquest projecte amb el suport d’altres donants. 

Nens i nenes que formen part dels clubs, participen, a més, 

activament en les activitats dels CFS i en accions de sensibilització. 

 

El desenvolupament tardà d’aquesta activitat no ha permès valorar la 

capacitat de nens i nenes d’interactuar amb els CPC. 

Activitat 2.3: Sensibilització a 

l’àmbit d’IPDS i refugiats al 

camp de Roj, sobre riscos de 

protecció per a la infància, 

incloent matrimoni primerenc, 

treball infantil, abús i violència 

domèstica. 

S’han desenvolupat 3 esdeveniments de sensibilització, sobre els 

següents continguts: 

 

- Nens i nenes no escolaritzats i la importància de l’educació 

- Matrimoni primerenc 

- Higiene personal de nens i nenes 

 

Aquestes sensibilitzacions es van dirigir a 700 llars. A causa dels 

retards en el projecte no ha estat possible fer totes les sessions 

previstes ni avaluar-ne l’impacte. 

Resultat 3: Millorat l’accés a l’educació formal i no formal per a nens i nenes afectats pel conflicte, en 

entorns protectors. 

Activitat 3.1: Accés a 

oportunitats d’educació no 

formal per a nens i nenes. 

20 col·legis de la zona propera al camp de Roj van rebre materials 

educatius per a professorat,i kits recreatius (quaderns, pintures, llibres 

de pintar, argila, mapes, tisores, pilotes, diccionaris, calculadores, 

etc...). 

 

Va ser impossible formar professorat d’escoles formals com estava 

previst, perquè les autoritats de Rojava no van facilitar els permisos 

per fer-ho. 

 

A l’abril de 2016, hi havia 30 nens i nenes sirians amb edats 

compreses entre els 6 i 17 anys vivint al camp de Roj. A l’inici del 

projecte SC va establir contactes amb escoles formals per permetre 
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l’accés a l’educació per a nens i nenes sirians del camp, però molts  

no van poder assistir a les escoles a causa el temps que feia que no 

estaven escolaritzats (no tenien formació adequada al seu nivell 

escolar). 9 nens van assistir a classes en una escola formal una 

setmana, després de la qual les seves famílies van ser traslladades del 

camp i, per tant, tampoc van poder continuar-les. 

 

Els nens i nenes que van romandre al camp i que no van ser admesos 

a les escoles van participar en activitats no formals d’educació en el 

propi camp. És important assenyalar que pares i mares van refusar en 

molts casos enviar els seus fills i filles a les escoles formals per raons 

de seguretat, especialment en el cas de nenes adolescents. 

Activitat 3.2: Activitats 

d’educació no formal per a 

nens, nenes i adolescents. 

680 nens, nenes i adolescents allotjats al camp (298 nenes i 382 nens) 

van acudir a classes de posada al dia, la majoria dels quals nens/es 

iraquians. Aquesta xifra supera la prevista inicialment (250 nens/es), 

però es van realitzar ajustos en el pressupost per permetre ajustar la 

cobertura. 

 

166 adolescents (61 noies i 105 nois) van acudir a classes de lectura i 

matemàtiques. A l’inici del projecte es va avaluar el seu nivell de 

coneixement i, d’acord amb els resultats, es van assignar els diferents 

nivells. 

 

137 nens i nenes amb edats compreses entre 3 i 5 anys (62 nenes i 75 

nens) van accedir a activitats de cura i desenvolupament primerenc 

(escola infantil). Aquestes activitats van consistir principalment en 

l’aprenentatge a través del joc, cançons i dibuix. Es van ensenyar 

també les lletres l’alfabet i els números, així com cures d’higiene 

bàsics. 

 

14 facilitadors d’educació no formal (10 homes i 4 dones) van ser 

formats en metodologies d’educació no formal, gestió de l’aula, 

aprenentatge efectiu i disciplina positiva. 2 d’aquests facilitadors van 

actuar com a supervisors, un dels quals va deixar les activitats al juliol 

de 2016. 

 

5 formadores de cura i desenvolupament primerenc (totes dones) van 

ser formades en metodologies de cura i desenvolupament, gestió de 

l’aula, treball amb nens/es petits i ensenyament a través d’activitats 

recreatives i disciplina positiva. 

 

3 formadors de matemàtiques i lectura (2 homes i 1 dona) van ser 

formats per ensenyar lectura i matemàtiques, gestió de l’aula, 

aprenentatge efectiu i disciplina positiva. 

 

Totes les persones formades van mostrar la seva satisfacció amb les 

formacions i van manifestar sentir-se més preparats i qualificats per 

desenvolupar activitats educatives amb nens i nenes. Hi va haver 

queixes relacionades amb l’espai físic de les formacions (molt petit) i 

la durada de la formació (més curta del que s’esperava). Totes 

aquestes persones van rebre una supervisió i un suport regular per part 

de l’equip d’educació no formal de SC que visitava el camp 

diàriament. 
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ASPECTES TRANSVERSALS 

 

Gènere  

 

El projecte ha fet grans esforços per assegurar la participació de nens i nenes en les 

activitats: en els CFS un 44% va ser nenes i un 56% nens. En els grups d’edat menors (4 

a 12 anys) el 45% van ser nenes. Aquesta xifra es reduïa en els grups de més edat (13-

18 anys) al 38% perquè que les famílies volien que es quedessin a casa per ajudar en les 

tasques domèstiques. 

 

Nens i nenes van participar en el desenvolupament de la planificació de les activitats en 

els CFS amb altres actors del camp. Es va treballar per assegurar unes activitats d’acord 

amb el context cultural i de gènere. 

 

Nens i nenes amb necessitats particularsç 

 

L’establiment del Sistema de gestió de casos i referència va permetre vincular els casos 

amb les activitats recreatives i de suport psicosocial. Els facilitadors van ser formats per 

identificar nens i nenes amb necessitats especials i enviar-los al sistema de referència. I 

al revés, els nens que tenien suport a través del sistema de seguiment de casos van ser 

animats a participar en les activitats dels CFS, per assegurar-los la inclusió, la no 

discriminació i per millorar el seu benestar psicològic. El CFS va ser dissenyat per ser 

un espai accessible per a nens i nenes amb mobilitat reduïda. De fet, a través dels 

sistemes establerts, es va promoure i es va aconseguir la participació de dos nens amb 

mobilitat reduïda i 18 nens van rebre audiòfons i ulleres. 

 

 

PROBLEMES TROBATS 

 

Retard inici projecte 

 

L’aprovació de les accions per part de les autoritats va començar a tramitar-se abans de 

la data prevista d’inici del projecte. Tot i així es va trigar gairebé 3 mesos a obtenir-la, 

la qual cosa també va implicar retards en l’inici de les activitats, com aixecar les tendes, 

contractar als facilitadors, adquirir els materials, etc... 

 

L’hivern, a més, també va afectar el desenvolupament de les activitats i especialment a 

la base de ciment per a la tenda del CFS. A finals de febrer i principis de març de 2016, 

el CFS estava preparat, els facilitadors contractats i els nens i nenes registrats. No 

obstant això, al març de 2016, les autoritats del camp van decidir unilateralment 

paralitzar totes les activitats de les ONG internacionals presents al camp. Aquesta 

incidència es va resoldre finalment quatre setmanes després i les activitats van començar 

a l’abril de 2016. 

 

Vincles amb el Sistema d’educació formal 

 

A l’abril de 2016, el nombre de nens i nenes sirians en edat escolar al camp es va reduir 

a 30. D’acord a l’avaluació inicial, molts no podien ser enviats a escoles formals perquè 

feia molt de temps que no anaven a escola. Per tant, es va decidir que acudissin a les 

activitats d’educació no formal al propi camp. 
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Alguns pares i mares van rebutjar enviar nens (i especialment nenes) a les escoles 

formals per motius de seguretat. 

 

Finalment només 9 nens van ser enviats a escoles formals, però la majoria de les seves 

famílies van ser traslladades del camp una setmana després. Atès que les vacances 

escolars començaven el 15 de maig, es va decidir no continuar la vinculació de nens/es 

amb les escoles formals. 

 

 

LLIÇONS APRESES 

 

Contractació dels facilitadors 

 

A l’inici del projecte, l’equip va publicar les places de facilitadors al propi camp i a la 

ciutat de Derek (situada a 15 km del camp). En aquest moment va ser impossible trobar 

candidats adequats dins del camp i, per tant, van ser contractats a la ciutat de Derek, la 

qual cosa va implicar la necessitat d’un transport. Aquests facilitadors eren sirians, quan 

la majoria de nens i nenes que assistien a les activitats en els CFS eren iraquians. Les 

autoritats del camp van instar SC a contractar facilitadors a l’interior del camp i així es 

va fer, cosa que ha tingut un impacte molt positiu en el desenvolupament de les 

activitats.  

 

Posteriorment s’ha pogut avaluar que les persones al camp no estaven familiaritzades 

amb el treball de SC i això va generar que no es postulessin per ocupar les places, ja que 

desconeixien si disposaven de les habilitats necessàries. Aquests recursos contractats i 

formats dins del camp, continuaran implementant les activitats ja que el projecte ha 

aconseguit suport d’altres donants per al 2017. 

 

Formació en disciplina positiva 

 

Els mètodes d’ensenyament i disciplina a la regió no estan alineats amb la disciplina 

positiva que ensenya i aplica Save the Children. Per tant, ha estat necessari un gran 

esforç i recursos de manera continuada, per assegurar que els estàndards d’entorns 

protectors i segurs per a la infància es complien i es respectaven. 

 

 

SOSTENIBILITAT 

 

Aquest projecte es continuarà desenvolupant el 2017 amb el suport financer de nous 

donants, la qual cosa permetrà a aquests nens i nenes afectats pel conflicte a Síria i 

l’Iraq continuar les activitats. 
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PROJECTE 2878 

 

ACCÉS A AIGUA POTABLE PER A REFUGIATS 

SIRIANS EN ELS CAMPS DE REFUGIATS DE 

JORDÀNIA 
 

 País: JORDÀNIA 

 Regió: AL MAFRAQ 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: UNICEF COMITÈ CATALUNYA 

 

Data aprovació: 14/12/15 

Període finançament: 2015 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  30.000,00 euros 

Aportació contrapart: ----  

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  30.000,00 euros 

Aportació del FONS:  30.000,00 euros 

10% de gestió: 3.000,00 euros 

Import total a finançar: 33.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

El conflicte a Síria és una de les crisis més greus que afecten la infància. En el cinquè 

any del conflicte, hi ha més de 12,2 milions de persones afectades, dins i fora del país. 

Els infants estan patint les conseqüències dels enfrontaments i la manca d'accés a 

serveis bàsics de salut, educació i protecció i estan exposats a greus violacions dels drets 

humans com assassinats, mutilacions, violència sexual, reclutament en grups armats, 

entre d'altres.  

 

Jordània, el Líban i Turquia són els països que acullen el nombre més alt de refugiats, 

tant en termes absoluts com relatius a la seva població. A Jordània, actualment 629.000 

refugiats sirians reben protecció i assistència humanitària (ja superen els 600.000 

previstos per enguany). Des que es va obrir el camp de refugiats de Za'atari, el primer 

del país, hi han passat més de 420.000 persones. Actualment, s'estima que al voltant de 

80.000 persones viuen al camp. L'afluència de refugiats està pressionant els escassos 

recursos financers del Govern de Jordània, així com de les comunitats i famílies que 

estan acollint refugiats, que tenen dificultats per atendre les necessitats d'aquesta 

població.  

 

És vital cobrir les necessitats bàsiques de la població refugiada per pal·liar les 

conseqüències humanitàries i polítiques. L’assistència inadequada als refugiats en els 

campaments tindria conseqüències immediates en una població nombrosa i molt 

concentrada. Els escenaris probables inclouen tant problemes de salut, com brots de 

malalties, augment de la violència o increment de la inseguretat. Específicament, les 

necessitats d' aigua, sanejament i higiene continuen sent prioritàries.  

 

L'ajut d'UNICEF als refugiats i a les comunitats d'acolliment l'any 2014 va suposar el 

proveïment d'aigua potable i d'ús domèstic per a més de 1,3 milions de persones i la 
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dotació de serveis de sanejament per a més de 220.000 persones. Alhora, més de 

200.000 infants van tenir accés a aigua potable, sanejament i instal·lacions higièniques, 

tant en el seu entorn escolar com en tots els altres espais que els havien estat destinats 

específicament. 

 

A més, UNICEF participa en els clústers de resposta a l'emergència (OCHA) i lidera en 

l'actualitat el clúster WASH coordinant altres actors estratègics: altres agències de 

Nacions Unides, ONG de la zona, autoritats i societat civil. El projecte presentat 

s'emmarca en el Pla de Resposta 2015 de l'agència en coordinació i acordat amb el 

Govern de Jordània, dissenyar per atendre les necessitats dels infants afectats per la crisi 

siriana a Jordània.  

 

El projecte té com a objectiu prevenir de malalties transmissibles per l'aigua entre la 

població refugiada siriana més vulnerable a Jordània, a través de l'accés a l'aigua i el 

sanejament adequats. La proposta presentada pretén donar resposta a les necessitats de 

subministrament d'aigua de la població refugiada, principalment dones i infants. La 

dotació de subministraments (kits d'higiene i pastilles purificadores d'aigua) beneficiarà 

al voltant de 2.500 persones. Alhora, es calcula que al voltant de 6.000 persones que 

viuen al camp de refugiats de Za'atari es beneficiaran indirectament del subministrament 

d'aigua previst mitjançant tancs.  

 

Les activitats que es duran a terme són les següents: 

1. Aprovisionament, subministrament i manteniment d'aigua potable i d'aigua per a 

usos domèstics en quantitat i qualitat adequades.  

2. Distribució de kits d'aigua potable, sanejament i higiene. 

3. Promoció de la higiene i activitats de conscienciacio sobre el manteniment de 

l'aigua.  

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2833 - SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 

TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 

 

  SEGUIMENT 

 

MARÇ 2016 

 

L’informe és fruit de missió al Líban i Jordània que va fer l’equip del Fons Català, 

integrat per Victòria Planas i Anna Recoder, entre el 14 i el 24 de març de 2016 en el 

marc del desplegament de la Línia 1 de suport a les persones refugiades en rutes de 

fugida-població refugiada en països de primera acollida. 
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Objectius de la Missió  

 

A) Conèixer, de primera mà, el context i la realitat on s’estan duent a terme els 

projectes aprovats en el marc de la Campanya de suport a la població refugiada i la 

tasca de les entitats, i els socis locals, amb qui estem col·laborant,. 

 

B) Fer el seguiment d’avenç físic, financer i de contacte amb la població beneficiària o 

subjectes de drets dels projectes aprovats en el marc de la Campanya. 

 

C) Contactar amb entitats locals de països de primera acollida, Líban i Jordània, per 

conèixer el seu treball amb la població refugiada. 

 

Informe d’accions realitzades 

 

Durant la missió s'han realitzat activitats de seguiment i d'identificació al Líban i 

Jordània, dos països de primera acollida, fronterers amb Síria i que estan directament 

implicats en el procés d’acollida de població refugiada, desplaçada de manera forçada 

per la guerra a Síria, concretades a través de:  

 

 Seguiment de contacte amb la població subjecte de drets. 

 Observació directa: visites de camp guiades per membres d'equips d'entitats que 

estan treballant sobre terreny en projectes aprovats o en fase d'identificació pel 

Fons Català. 

 Reunions de treball amb entitats que estan treballant sobre terreny. 

 Identificació de possibles entitats presents al territori. 

 

Resultats 

 

La missió ha permès: 

 

- Clarificar les respostes d’emergència que s’estan implementant al Líban i a 

Jordània. 

- Millorar la comprensió del context dels països de primera acollida in situ en 

tema de gestió de l’acollida. 

- Conèixer i verificar els projectes que s’estan executant sobre terreny i els equips 

de les entitats que els estan duent a terme. 

- Millorar i afegir qualitat al procés d’avaluació prèvia de les futures propostes. 

- Millorar el procés de comunicació i retorn d’informació als ajuntaments i ens 

locals supramunicipals i a la ciutadania, en clau de rendició de comptes. 

 

 

En relació al projecte, visitem el camp de Zaatari de la mà de Rocío Vicente, del Comité 

Espanyol d’UNICEF, i dos membres més d’UNICEF Jordània. El camp de Zaatari, 

proper a la frontera amb Síria, ha arribat a tenir 100.000 refugiats vivint-hi. Actualment 

en té 79.000. El camp té treballadors jordans, sirians i internacionals. 

 

Pel que fa a l’educació, hi ha nou escoles públiques al camp construïdes per UNICEF 

amb el suport del govern jordà. Els nens sirians aprenen del currículum jordà. Els 

professors són tant jordans com sirians. Al camp hi ha 28.000 estudiants dels 6 als 17 

anys. El 73% dels nens van a l’escola i els que no hi van, per diferents motius, entre els 
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quals perquè treballen, assisteixen als centres informals, coneguts com Makani Centers. 

Els majors de 17 anys i fins els 24 tenen dos centres amb programes per a joves on se’ls 

ensenya electricitat, informàtica, mecànica, costura, perruqueria i vídeo. Les noies van a 

l’escola al matí i els nois a la tarda. Treballen per prevenir el treball infantil dintre del 

camp.  

 

El dia que visitem el camp se celebra el Dia de l’Aigua, per augmentar la conscienciació 

sobre la importància de la conservació d’aquest bé, que és molt escàs a Jordània.  

 

Visitem el districte 10 del camp amb UNICEF i l’entitat ACTED, sòcia d’UNICEF pel 

que fa a la conscienciació en matèria d’higiene. Els nens d’entre 14 i 15 anys 

representen obres de teatre fetes per ells mateixos sobre l’aigua i fan concursos de 

poemes.  

 

La circulació de persones fora del camp està restringida. Els refugiats no poden sortir 

del camp de Zaatari, només en condicions excepcionals i requereixen d’un permís 

especial que han de gestionar dins el camp, que està vigilat per l’exèrcit jordà (que té 

punts de control al llarg dels límits del camp). 

 

Visitem amb el coordinador de WASH d’UNICEF al camp de Zaatari l’àrea del camp 

on es troben els pous on s’emmagatzema l’aigua que proveeix als refugiats. 

Concretament, visitem el pou o borhole número 2, que proveeix 1.100 m
3
 al dia del total 

de 3.400 m
3
 disponibles amb els tres pous que hi ha. La quantitat d’aigua que 

reparteixen està aprovada pel govern jordà. OXFAM proveeix 71 tancs al dia i l’entitat 

ACTED també en reparteix.  

 

Recullen l’aigua utilitzada i la tracten al camp i la reutilitzen per a la granja que han 

creat als afores del camp: és utilitzada per a la sembra i per a l’alimentació d’animals.  

 

Al 2017 ja no hi hauran tancs. Una de les preocupacions d’UNICEF és com implicar la 

comunitat refugiada en la gestió de l’aigua. Una de les iniciatives és la de cash for work 

que funciona dintre dels camps. Però els refugiats no poden treballar fora del camp. 

Tenen un acord en aquest sentit amb ACNUR i existeixen uns estàndards de 

coordinació entre les ONG en aquesta matèria. D’altra banda, empreses que treballen en 

temes d’aigua ocupen refugiats. Alhora, existeixen uns comitès de salut on participen 

dones i homes refugiats. Els donen sabons per a la higiene i la neteja. UNICEF proveeix 

35 litres per persona i dia i a l’estiu 50 litres per persona i dia (de juny a setembre).  

 

El sistema de seguiment d’UNICEF de l’aigua es basa en tres pilars:  

 

 La quantitat d’aigua oferta, garantint aquest 35 litres per persona i dia.  

 La qualitat, fent tests de qualitat de l’aigua. 

 La igualtat, és a dir, garantir que cada persona tinc un accés real a l’aigua que li 

pertoca.  

 

És per això que la comunitat que rep un dels tancs d’aigua escull un punt focal, que és 

qui la reparteix. Existeix una línia de telèfon des de la qual els refugiats es poden 

queixar si estan descontents amb el servei. Pel que als lavabos, el 80% dels refugiats 

que viuen al camp disposen de lavabo privat al costat de cada casa. Un 20% no tenen 
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bany privat i han d’utilitzar els públics. Amb el tractament de l’aigua utilitzada han 

reduït un 60% els costos.  

 

D’altra banda, visitem la planta de tractament d’aigua del camp per conèixer com 

funciona el sistema i com aquesta arriba a la granja. Tenen un acord amb el govern 

jordà per al tractament d’aigües de 3.000 m
3 

al dia. D’altra banda visitem la zona de 

cases per conèixer el sistema de funcionament dels tancs que proveeixen d’aigua  

diferents persones.  

 

A continuació visitem un dels Makanis  (“el meu lloc”, en àrab), que és un centre 

gestionat per l’entitat Medical Coprs, la qual ha estat subcontractada per UNICEF. N’hi 

ha un total de 30 al camp de Zaatari i 225 a Jordània, dels quals es beneficien 55.152 

nens i nenes. 

 

En els Makani Centers, principalment s’hi  desenvolupen tres activitats: en primer lloc, 

s’imparteix educació no formal, de la qual es beneficien nens i nenes que no assisteixen 

a l’escola formal per raons diverses (treballen o els seus pares no els envien a l’escola ja 

que creuen que l’educació que els donaran no serveix). En segon lloc, atenció 

psicosocial i, finalment, life skills (informàtica, habilitats comunicatives, habilitats 

cognitives...). Tot i que vagin a l’escola els alumnes es poden beneficiar de l’atenció 

psicosocial i de les lliçons de life skills. Alguns dels temes que es tracten en aquests 

centres: interactuar amb els altres, coratge, relacions segures, pensament positiu, saber 

escoltar... 

 

Durant la visita al Makani Center, fem entrega de les 23 cartes escrites en anglès per 

alumnes de l’escola primària Turó de Can Mates de Sant Cugat del Vallès dirigides a 

infants refugiats. 

 

 

GENER 2017 

 

L’informe final que es presenta ha estat elaborat per UNICEF COMITÈ 

CATALUNYA. 

 

 

CONTEXT 

 

Els estralls continuen a Síria després de cinc anys de conflicte. La població s’enfronta a 

la pitjor crisi humanitària i de defensa del món. Centenars de milers de famílies s’han 

vist obligades a abandonar les seves llars, s’han destruït els seus mitjans de subsistència 

i s’ha destrossat l’estructura social d’un país sencer com a resultat de la incessant 

violència i de la interrupció de l’accés i l’aprovisionament dels serveis bàsics.  

 

Una mitjana de 50 famílies sirianes per hora cada dia des de l’any 2011 han abandonat 

casa seva. Actualment, la comunitat humanitària estima que 13 milions i mig de 

persones a Síria necessiten protecció i altres milers assistència humanitària, entre els 

quals, 6 milions d’infants. D’aquests, 4 milions i mig es troben en àrees de difícil accés, 

de les quals 400.000 es troben assetjades.  
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Els països receptors de refugiats fora de Síria, al Pròxim Orient i al Nord d’Àfrica, 

acullen ara més de 4,8 milions de sirians que han abandonat el país, sense incloure 

gairebé 300.000 refugiats sirians que van buscar asil a Europa l’any 2015 i, a més a 

més, de 306.000 infants sirians que ja han nascut refugiats.  

 

A Síria les necessitats humanitàries han augmentat un 45% en relació a l’any 2013. La 

prestació de serveis bàsics s’ha obstaculitzat enormement a la major part del país a 

causa de la destrucció i de la degradació de les infraestructures públiques, fet que 

dificulta l’accés infantil a l’educació, a l’atenció mèdica, a l’aigua i al sanejament també 

com altres serveis essencials bàsics. Gairebé un terç dels hospitals no funcionen i 

gairebé la meitat de la població no té accés a una assistència mèdica bàsica.  

 

Aproximadament un milió d’infants menors de cinc anys no han estat mai vacunats. 

Més de 6.000 escoles (una de cada quatre) no poden fer-se servir perquè han estat 

destruïdes, malmeses, es fan servir com a refugi de famílies desplaçades o amb una 

finalitat militar. Més de dos milions d’infants no estan anant a l’escola. Les famílies 

sirianes s’enfronten a importants mancances: el 70% de la població viu sense accés 

regular a l’aigua com a resultat dels grans danys que han patit les infraestructures i, en 

alguns casos, a talls deliberats dels subministraments per part d’algun dels bàndols. 

 

Els infants es troben entre els més afectats per aquest conflicte a Síria, que s’ha 

caracteritzat des dels seus inicis per les greus violacions, entre les quals l’assassinat i la 

mutilació d’infants, els atacs contra escoles i hospitals, i el reclutament i l’ús dels 

infants en els enfrontaments armats. UNICEF ha verificat 1.500 violacions greus contra 

la infància a Síria durant l’any 2015. Nens petits de fins a 7 anys estan sent reclutats. 

Milions d’infants suporten les cicatrius cognitives i emocionals de la traumàtica 

experiència que s’ha convertit en la seva realitat habitual.  

 

UNICEF estima que al voltant de 4 milions de dones i infants necessiten suport  

nutricional. S’estima que un de cada quatre infants pateix risc de desenvolupar malalties 

mentals. A Síria, els adolescents constitueixen una quarta part de la població siriana. Un 

conflicte tant llarg impedeix que els adolescents i els joves recobrin el seu potencial i 

reconstrueixin el seu futur ja que, cada cop més, se’ls obliga a romandre a casa per la 

seva seguretat, com és el cas de moltes noies adolescents, o a treballar per ajudar a la 

subsistència de la família, en el cas dels nois.  

 

Pel que fa a la situació dels països fronterers amb Síria, Turquia acull ara més de 2,7 

milions de refugiats; el Líban al voltant d’1,1 milions, i Jordània n’acull més de 

630.000. El conflicte armat a l’Iraq ha agreujat encara més la situació dels refugiats 

sirians al país, amb 3,2 milions d’iraquians desplaçats dins del propi país des de l’any 

2014. Molts dels refugiats sirians a l’Iraq es troben en àrees en les quals els desplaçats 

interns van buscar refugi, fet que suposa una càrrega enorme en les comunitats 

acollidores i en els mateixos serveis.  

 

A tota la regió, la sobrepoblació, l’accés limitat a l’aigua segura i al sanejament i els 

diferents graus d’accés als serveis d’assistència mèdica primària fan que les poblacions 

vulnerables s’enfrontin al risc de contraure malalties contagioses. El còlera continua 

sent una preocupació per a la regió després del brot del setembre del 2015 a l’Iraq. Els 

infants són especialment vulnerables als riscos de patir greus violacions, com 

l’assassinat o la mutilació, el reclutament i l’ús per grups armats també com múltiples 
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formes d’explotació i abús, especialment el matrimoni primerenc no consentit i el 

treball infantil.  

 

Els països veïns de Síria acullen més d’1,3 milions d’infants en edat escolar. Però 

només el 45% dels infants sirians, això és, 609.000 infants en edat escolar, tenen 

l’oportunitat de tenir accés a rebre educació mentre que al voltant del 55%, és a dir, 

734.000 infants en edat escolar no estan anant  l’escola. Els recursos i les capacitats són 

força minsos.  

 

Els refugiats sirians estan perdent l’esperança de trobar aviat una solució política al 

conflicte de la seva terra natal. Els subministraments i les oportunitats d’accedir a 

l’educació són limitats i les seves condicions de vida a l’exili es deterioren 

constantment. S’han exhaurit els seus estalvis i han venut els béns de valor per pagar 

allotjament, menjar i altres necessitats bàsiques. La crisi continua tenint un impacte 

social i econòmic immens en els països d’acolliment i els seus serveis locals, municipals 

i nacionals com la sanitat, l’educació i l’aigua es troben sota una enorme pressió. 

UNICEF ha verificat casos d’infants sirians de només 3 anys treballant per mantenir les 

seves famílies.  

 

L’àmbit i la varietat dels problemes de defensa que afecten els infants sirians són 

enormes a causa de la naturalesa prolongada del conflicte; els múltiples desplaçaments 

interromputs, la incessant exposició a la violència, el risc de la separació familiar, el 

patiment psicosocial crònic, la disminució d’estratègies d’adaptació per a famílies i 

comunitats i la privació contínua dels serveis i productes bàsics, particularment aguda 

en localitats de difícil accés i sota assetjament.  

 

Els problemes de protecció de menors abracen des del reclutament d’infants i manca o 

pèrdua de documentació civil, com els certificats de naixement, fins les amenaces que 

suposen les mines i els residus explosius de la guerra, el treball infantil i el matrimoni 

infantil. Aquest patiment psicosocial, amb algunes manifestacions específiques de 

gènere, continua sent una preocupació principal tant per als infants com per als seus 

cuidadors a mesura que la crisi es va estenent. S’estima que, com a mínim, un 20% de la 

població té més risc de patir malalties mentals de mitja o poca gravetat. A més a més, es 

documenten contínuament incomptables violacions greus dels drets dels infants a Síria. 

Els atacs a hospitals i escoles no només són la causa d’innombrables morts i ferits entre 

la població civil sinó que també priven els infants dels seus drets bàsics, com són 

l’accés a l’educació i la sanitat.  

 

L’any 2015 va tenir lloc un nou gran canvi en el conflicte, quan un gran nombre dels 

refugiats dels països que pertanyen a la regió del Pròxim Orient i el nord d’Àfrica, la 

major part procedents de Síria i l’Iraq, van començar a traslladar-se a Europa. Això 

demostra que la crisi regional de Síria cada cop és més global, fet pel qual cal que 

existeixi més solidaritat internacional i un repartiment de responsabilitats amb la 

finalitat d’afrontar reptes futurs. En el decurs de l’any passat, més d’un milió de 

refugiats i migrants van arribar a Europa, la major part després d’una travessia 

extremadament perillosa entre Turquia i Grècia. La meitat dels refugiats que van arribar 

procedien de Síria. 
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ESTRATÈGIES DE RESPOSTA D’UNICEF 

 

L’any 2015, la resposta d’UNICEF respecte de la crisi de Síria va estar guiada pel Pla 

de resposta estratègica per a Síria i pel Pla regional per als refugiats i la resiliència, que 

s’implementa amb els esforços dels països fronterers, com el Pla de resposta de Jordània 

2016-2018 i el Pla de resposta de la crisi del Líban 2015-2016 així com per iniciatives 

subregionals, com la “No a una generació perduda” (No lost generation Iniciative). 

 

A mesura que la crisi es continuava estenent, l’any 2015 va suposar un gir en 

l’establiment de la divisió del programa de desenvolupament humanitari. La resposta 

d’UNICEF tenia un enfocament nou cap a la millora de la resiliència de les comunitats i 

dels sistemes locals que les mantenien per resistir i recuperar-se de l’angoixa originada 

pel conflicte. I alhora es continuava donant suport de salvament immediat a escala, a 

causa del deteriorament de la situació humanitària. UNICEF s’ha esforçat per arribar als 

infants més vulnerables, fins i tot aquells que romanen a les àrees de difícil accés o sota 

l’assetjament a l’interior del país i per atendre les comunitats d’acollida dels països 

acollidors de refugiats.  

 

Com a elements clau inclosos en l’estratègia de resposta del 2015 destaquen programes 

i iniciatives enfortides, integrades i intersectorials. Des del seu inici l’any 2013, la 

iniciativa “No a una generació perduda” ha contribuït a establir un diàleg entre 

col·laboradors humanitaris i de desenvolupament sobre la necessitat d’inversions en 

educació, en programes de desenvolupament adolescent i en sistemes de protecció 

infantil que constitueixin plans de resposta immediata i plans d’esforç per al 

desenvolupament a llarg termini.  

 

L’any 2015, UNICEF va contribuir a enfortir la iniciativa “No a una generació perduda” 

des de la seva posició de lideratge mitjançant els següents canvis programàtics clau: 

 

 Conduir les necessitats humanitàries i de desenvolupament a través d’estratègies 

que constitueixin inversions pel futur mentre es defensen els principis 

humanitaris.  

 Ser més explícits a fomentar sistemes de lliurament nacionals que agrupin 

proveïdors públics, civils, socials i del sector privat mentre es defensen els 

principis humanitaris, tant en emplaçaments de refugiats com en els de conflictes 

armats.  

 Desenvolupar energies sostenibles que proporcionin subministraments per a les 

poblacions afectades a Síria, refugiats, poblacions desplaçades i comunitats 

d’acollida mentre s’augmenten el sistemes de protecció social nacional i es 

busquen conseqüències positives per als infants, adolescents i joves.  

 Promocionar la cohesió social mitjançant models d’inclusió que tinguin com 

objectiu totes les comunitats vulnerables, que salvaguardin un sentit d’identitat i 

reconeguin la diversitat i els drets de la gent.  

 Enfortir la joventut perquè exerceixi papers significatius dins les seves 

comunitats i aconsegueixi fer-se escoltar. 

 

UNICEF ha convocat els col·laboradors de la iniciativa “No a una generació perduda” i 

ha definit el punt 2 de la iniciativa, també com una estratègia de defensa i un pla 

d’acció. Es va afegir un pilar fonamental dedicat a l’enfortiment i al compromís amb els 

joves i els adolescents. 
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UNICEF Jordània ha donat suport al sistema formal mentre sospesava l’educació 

alternativa com una solució immediata transitòria per als infants escolaritzats. Això s’ha 

integrat sota un enfocament global dels programes anomenat “My Space” de Makani. El 

model Makani s’ajusta al marc de treball de la iniciativa “No a una generació perduda”. 

Ofereix serveis de cost efectiu i multisectorial en tots els seus pilars (protecció infantil, 

serveis de suport psicosocial, educació alternativa i habilitats per a la vida) per a nenes, 

nens, joves i dones amb la finalitat de crear un ambient que ajudi a millorar la seva 

seguretat, salut i benestar així com proporcionar habilitats per a la vida als joves a 

Jordània, que els ajudi a estructurar el seu futur. A finals de desembre del 2015, 

UNICEF Jordània havia desenvolupat una xarxa de 149 centres Makani operatius, tot 

maximitzant les col·laboracions existents amb organitzacions no governamentals, a 

l’àmbit comunitari. S’han registrat 168.386 infants, dels quals el 52% són nenes, en 

centres Makani i altres espais dedicats als infants i adolescents.  

 

UNICEF Jordània va intervenir a gran escala en el desenvolupament de la capacitat de 

les organitzacions locals basades en la comunitat, especialment sota l’emblema de 

l’enfocament de programació Makani. Es van dur a terme sessions d’entrenament i de 

formació de formadors sobre temes relacionats amb la protecció infantil i l’educació, 

arribant a una estimació de 2.000 treballadors de primera línia en 150 organitzacions 

basades en la comunitat a implementar l’enfocament Makani. A més a més, UNICEF va 

proporcionar suport essencial al programa ampliat d’immunització en entrenar 1.214 

proveïdors de salut a 12 províncies sobre serveis essencials d’immunització i en l’anàlisi 

de la cobertura d’immunització a través d’eines de monitoratge digitals.  

 

En intervencions d’aigua, sanejament i higiene, UNICEF ha donat suport al “Comitès 

WASH” als camps de refugiats, on els seus residents aprenen les habilitats de reparació 

i manteniment bàsiques necessàries per supervisar reparacions menors en 

infraestructures d’aigua i sanejament en les seves comunitats, enfortint les habilitats per 

a l’ocupació. A Jordània, UNICEF també ha treballat amb el Ministeri de l’Aigua per 

desenvolupar una estratègia a més llarg termini a causa dels problemes estructurals, 

anteriors a la crisi, del seu sistema d’aigua.   

 

 

CONTEXT HUMANITARI I RESPOSTA D’UNICEF A JORDÀNIA 

 

Estratègies del programa 
 

UNICEF continua proporcionant assistència humanitària als infants més vulnerables del 

país. Amb la transició d’una crisi humanitària a una emergència prolongada, s’està 

posant un major èmfasi en la promoció de l’eficiència de cost i la sostenibilitat de les 

intervencions del programa, mentre que també s’augmenta emprant solucions 

innovadores per enfortir molt més la resistència de les comunitat acollidores en el país. 

Els exemples notables inclouen el cost efectiu del lliurament de subvencions sense 

condicions per a les famílies de més de 56.000 refugiats sirians altament vulnerables 

registrats l’any 2015, fet que proporciona una font d’ingressos molt segura i digna per 

aquests refugiats registrats mitjançant els caixers automàtics habilitats amb l’escanejat 

de l’iris.  
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La programació integrada i un enfocament en la sostenibilitat també van ser clau per a 

la resposta dels anys 2015 i 2016. A més de l’enfocament integrat Makani, que 

desenvolupa la prestació de serveis de qualitat per als infants i la gent jove a 149 llocs 

aliats d’UNICEF arreu del país, UNICEF continua establint una infraestructura 

sostenible en aigua, sanejament i higiene als campaments de Za’atari i d’Azraq per 

reduir els costos d’operació al llarg del temps mentre es millora l’accés equitatiu a 

l’aigua i al sanejament.  

 

El programa de país continua adoptant un “enfocament de vulnerabilitat” per a la 

identificació dels infants que necessiten suport, fet que inclou una anàlisi de la situació 

dels infants vulnerables jordans i també dels refugiats de diverses nacionalitats. És més, 

si ens basem en l’èxit de l’assistència humanitària a gran escala, el suport ha estat 

proporcionat per enfortir la resiliència de les comunitats, dels serveis i de les persones 

que permeti els infants, sense tenir en compte el seu estatus, exercir els seus drets. Els 

enfocaments inclusius també permeten a les iniciatives del programa promoure la 

cohesió social entre els infants de diferents orígens i nacionalitats que continua sent una 

prioritat clau del treball d’UNICEF al país. 

 

Protecció infantil 

 

L’any 2015, UNICEF Jordània es va centrar a reformar la justícia juvenil i els sistemes 

d’atenció alternatius, fet que disminueix el predomini i l’acceptació de la violència a les 

escoles, enforteix el sistemes nacionals de protecció infantil i proporciona suport 

psicosocial de qualitat, protecció infantil multisectorial i serveis de gestió de casos 

relacionats amb la violència de gènere contra les dones i els infants vulnerables de tot 

Jordània, fer un seguiment i informar de les violacions greus contra els infants a Síria i 

assegurar que els infants més vulnerables de Jordània puguin romandre calents durant 

els mesos d’hivern.  

 

UNICEF i els seus aliats van ajudar 168.386 nens i nenes vulnerables ens els 

campaments i les comunitats acollidores amb serveis de suport psicosocial a través de 

Makani i altres espais amics de la infància per a infants i adolescents l’any 2015. Un 

total de 7.009 d’aquests infants van rebre protecció infantil multisectorial i serveis de 

gestió de casos relacionats amb la violència de gènere. 

 

Per millorar la qualitat dels serveis prestats en els espais als quals UNICEF dóna suport 

i als centres de Makani, es van formar en temes relacionats amb la protecció infantil, la 

violència de gènere i el suport psicosocial més de 2.100 treballadors de primera línia i 

2.900 voluntaris i membres de comunitats i comitès de protecció infantil. 

 

Educació 
 

A finals del 2015, UNICEF Jordània i els seus aliats van contribuir a reduir la taxa 

d’infants sense escolaritzar fins a un 47% a través del suport a l’educació formal i el 

desenvolupament de l’educació alternativa, inclòs l’enfocament integrat Makani. A 

l’educació formal s’ha donat un augment del 10% en matrícules a escoles públiques 

entre els infants sirians de 129.342 infants l’any 2014 a 145.458 l’any 2015.  

 

El sistema educatiu es va enfrontar al desafiament d’incorporar aproximadament 99.000 

infants que van deixar l’escola, que representen el 44% del total d’infants en edat 
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escolar. Per fer-hi front, les intervencions d’UNICEF a Jordània es van centrar a ampliar 

l’accés a les oportunitats educatives en el sistema formal, inclosa una millora de la 

qualitat. Alhora, UNICEF Jordània va donar suport a l’augment de les oportunitats 

educatives en les vies d’educació alternativa, concretament en l’educació no formal i en 

l’educació informal per arribar a tots aquells infants que no poden obtenir una plaça en 

una escola normal a causa de les condicions de tria, la manca de places disponibles o 

l’edat. Mitjançant aquests esforços, 13.917 infants van ser matriculats en l’educació 

formal entre els infants sirians. A més, el programa d’educació informal va arribar a 

més de 32.000 infants i es van matricular 1.548 infants en el d’educació no formal. A 

través d’aquestes accions, 46.680 infants (47%) que van deixar l’escola van tenir accés 

tant a l’educació formal com a l’educació alternativa a finals de l’any 2015.  

 

UNICEF Jordània i els seus aliats van continuar treballant per proporcionar accés als 

infants sirians a l’educació formal i fomentar altres formes alternatives d’aprenentatge. 

Durant el mes de setembre de 2015, UNICEF va fer el llançament de la campanya 

“Aprenentatge per a tothom”, conscienciant de la importància de l’aprenentatge amb 

visites casa per casa, materials d’informació, el suport dels líders del carrer, els 

religiosos i els educadors entre iguals. Aquests esforços van contribuir a un augment del 

10% en les matriculacions en educació informal d’infants refugiats sirians durant l’any 

acadèmic 2015/16.  

 

Al desembre del 2015 es va matricular el 64% dels refugiats sirians en edat escolar a les 

escoles públiques de tot Jordània pel curs escolar 2015/16. Un total de 1.030 infants 

sirians es van matricular en el programa contra l’abandonament escolar de l’educació no 

formal implantat pel Ministeri d’Educació i l’ONG britànica Quetscope. Aquesta 

organització va començar a treballar a Jordània, on va dissenyar i implementar, en 

col·laboració amb el Ministeri d’Educació, el primer programa de pla d’estudis 

d’educació no formal acreditada del món àrab i que des del 2013 va adaptar a les 

circumstàncies particulars dels joves desplaçats per la guerra i la violència al camp de 

refugiats de Za’atari. La matriculació a les escoles dels campaments es va mantenir en 

22.757 joves (49% nois i 51% noies). Des del maig del 2015, la col·laboració entre 

UNICEF i el Ministeri d’Educació va comportar la reducció del nombre d’alumnat per 

professor a les escoles del campament de Za’atari, on el nombre d’alumnes per classe es 

va reduir de mitjana de 75 a 40. 

 

Salut i nutrició 
 

L’any 2015 UNICEF Jordània va proporcionar recursos tècnics i financers als serveis 

d’emergència de salut, immunització i nutrició en resposta a l’arribada de refugiats 

sirians a Jordània. Mentre que els refugiats sirians paguen la taxa jordana de no 

assegurats per accedir als serveis d’atenció primària, la immunització és gratuïta per a 

tothom a Jordània, independentment de la nacionalitat. L’anàlisi de la vulnerabilitat del 

sector de la salut va posar al descobert que el 41% dels sirians són part de les llars amb 

greu vulnerabilitat en salut. UNICEF Jordània, en col·laboració amb el Ministeri de la 

Salut i l’Organització Internacional per a les Migracions, va donar suport a la 

immunització contra el xarampió de 12.410 infants refugiats sirians entre els sis mesos i 

els 15 anys i a 12.274 infants menors de 15 anys contra la poliomielitis a la seva 

arribada a Jordània. També es van proporcionar suplements de vitamina A a 4.630 

infants entre 6 mesos i 6 anys. 
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El programa de participació de la immunització “Arribar a totes les comunitats” es va 

iniciar el mes de juliol i abraça 33 zones d’alt risc a 12 províncies. A més, es va 

desenvolupar un sistema de seguiment de les dades d’immunització a temps real per 

identificar i proporcionar serveis crítics. La capacitat dels treballadors sanitaris de la 

comunitat s’ha millorat a fi de proporcionar serveis de visites a casa per part dels serveis 

d’atenció de nounats a través de l’enfocament de l’alimentació dels infants petits i 

lactants a qui UNICEF dóna suport. L’any 2015 es va donar suport a 72.739 mares 

embarassades i lactants amb suport i consells sobre nutrició a Zaa’tari, Azraq i 

comunitats d’acollida i el centre de trànsit Raba al Sarhan. UNICEF va proporcionar 

suport especial al programa jordà ampliat d’immunització formant 1.214 sanitaris en 

serveis essencials d’immunització i anàlisi de protecció d’immunització a través d’eines 

de seguiment digitals.  

 

Necessitats bàsiques 
 

UNICEF va iniciar un programa sense requisits de subministrament d’efectiu per ajudar 

les famílies més vulnerables dels infants refugiats sirians enregistrats a les comunitats 

d’acollida. El programa ofereix una aportació de 20 dinars (28 US dòlar) per infant al 

mes amb l’objectiu de permetre que les famílies puguin cobrir les necessitats bàsiques 

dels seus fills i proporcionar una xarxa de seguretat. Al desembre del 2015, UNICEF va 

transferir durant 11 mesos subsidis en efectiu per als infants sirians més vulnerables 

refugiats a Jordània. El nombre màxim d’infants sirians es va assolir el mes de maig  

amb 56.215 infants. UNICEF també va ajudar 512 infants no acompanyats i separats de 

les seves famílies a través d’aquest mecanisme de finançament, en funció del seu estat 

de vulnerabilitat.  

 

La tercera part del seguiment posterior a la distribució ha destacat que el programa de 

subsidis en efectiu per als infants ha beneficiat significativament els infants i les seves 

famílies a totes les àrees clau identificades inicialment pel programa (menjar, educació, 

salut, recreació i subministraments no alimentaris). 

 

Les famílies han demostrat un fort compromís amb l’educació des de l’inici del 

programa malgrat les dificultats econòmiques. Els nivells de matriculació han 

augmentat quatre punts percentuals en les tres sèries de recopilació de dades, finalitzant 

amb el nivell més alt d’un 83% dels infants en edat escolar matriculats en educació, 

inclosos els mitjans alternatius. Les despeses relacionades amb l’educació han 

augmentat a mesura que el programa continuava. Els nivells més alts van ser 

enregistrats el novembre, on un 74% de les famílies tenien despeses relacionades amb 

l’educació i un 40% amb el transport per anar a l’escola. També destaca que s’ha 

debatut en grups que les famílies consideren que el transport a l’escola és una despesa 

molt significativa per a les famílies afectades. A més a més, el 95% de les famílies han 

pogut cobrir altres despeses dels seus fills que no s’haguessin pogut permetre abans de 

rebre el subsidi, con aliments frescos, atenció sanitària i, en especial, roba i calçat. La 

intenció d’UNICEF és continuar aquest programa per arribar als 75.000 infants més 

vulnerables.  
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RESULTATS I ACTIVITATS ASSOLITS EN WASH (AIGUA, SANEJAMENT I 

HIGIENE) 
 

La proposta finançada pels donants d’UNCEF Comitè Espanyol s’ha centrat a garantir 

la distribució d’aigua i kits d’higiene a les famílies que es troben al campament de 

refugiats de Zaa’tari. En aquest sentit, el resultat s’ha assolit àmpliament, d’acord als 

indicadors assenyalats.  

 

R1. Assegurar que la població refugiada siriana que viu al camp de Za’tari té accés 

regular a aigua potable, a instal·lacions segures i netes de sanejament i higiene i 

culturalment apropiades, tenint en consideració les persones amb necessitats especials.  

 

I.1. El 100% de les persones gaudeixen d’aprovisionament i subministrament d’aigua 

potable i d’aigua per a ús domèstic. 

 

I.2. El 100% de la població objectiu ha rebut kits d’aigua potable, sanejament i higiene. 

 

I.3. El 100% de la població destinatària ha rebut formació en promoció de la higiene i 

activitats de conscienciació sobre el manteniment de l’aigua.  

 

Els esforços en el sector d’aigua, sanejament i higiene es van centrar a establir 

reduccions entre mitjà i llarg termini pel que fa als costos operatius per als serveis 

essencials d’aigua i sanejament, com per exemple les operacions de perforació, sistemes 

de canonades i solucions de tractament de les aigües residuals als camps. L’establiment 

d’una xarxa d’aigua i un sistema d’aigües residuals al camp de Za’tari va crear una base 

forta per a una millor administració, va generar una important reducció de costos i una 

millor eficàcia en aquestes dues accions. 

 

En paral·lel a tot el sistema d’establiment de la xarxa d’aigua, va continuar la prestació 

de serveis essencials WASH mitjançant la distribució d’aigua a les famílies a través de 

camions i kits d’higiene que es necessitaven al camp de Za’atari, fet que va arribar a 

122.005 refugiats que vivien o transitaven pels camps, inclosos 66.989 infants dels 

campaments de Za’atari, Azraq, King Abdullah Park i Cyber Cyty.  

 

UNICEF va donar suport al subministrament d’una mitjana diària de 3,9 milions de 

litres d’aigua tractada, recollida i eliminació de més d’1,3 milions de litres d’aigües 

residuals i 800 m
3
 de residus sòlids, al manteniment de les instal·lacions de sanejament 

així com de la difusió de missatges clau sobre WASH.  

 

Durant les diferents activitats de mobilització comunitària es van difondre missatges 

sobre diferents temes, que incloïen les connexions il·legals d’aigua, la seva conservació, 

el vandalisme contra les instal·lacions de WASH i les latrines, la reutilització de les 

aigües grises, la neteja del medi ambient i la defecació a l’aire lliure.  

 

Per millorar l’accés a l’aigua a les comunitats d’acollida, UNICEF va ajudar a la 

rehabilitació de la infraestructura de l’aigua, incloent-hi els punts de bombeig, les fonts 

d’aigua i les línies de transmissió a les províncies més afectades, que van ajudar 

841.339 persones. Per reduir l’aglomeració en els sistemes d’aigües residuals i el risc 

d’inundació, es va donar suport a la rehabilitació de les plantes i les xarxes de 

tractament. Aquesta acció va beneficiar 60.869 estudiants. Per donar suport a les 
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persones i les llars més vulnerables, UNICEF va emprendre intervencions a les cases i a 

la pròpia comunitat, i va arribar a més de 16.800 persones per tal de millorar l’accés als 

serveis i instal·lacions d’aigua i sanejament.  

 

Durant l’any s’han fet grans progressos per aconseguir intervencions més equitatives, 

rendibles i sostenibles a través de l’operació de la planta de tractament d’aigües 

residuals de Za’atari i de nous pous a Za’atari i Azraq, que han reduït considerablement 

el cost i han millorat la qualitat i l’eficiència dels serveis prestats.  

 

A finals de l’any 2015 es van introduir tot un seguit de mesures d’estalvi d’aigua (i 

bàsicament d’estalvi del cost) per reduir el volum de l’aigua estret i distribuït, inclosa la 

reutilització de l’aigua. 

  

L’aigua tractada a la planta de tractament d’aigües residuals de Za’atari ha estat 

destinada a una granja propera per a la producció agrícola, reduint encara més el volum 

d’aigua estreta.  

 

 

VALORACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 

 

Es pot considerar que la intervenció ha estat molt efectiva ja que s’ha pogut arribar a 

totes les persones previstes des de l’inici de la proposta. El conflicte de Síria continua 

tenint un profund impacte a Jordània. L’augment de la població, com a resultat de 

l’afluència de refugiats, suposa una creixent pressió sobre els escassos recursos de 

Jordània, per exemple, en les reserves d’aigua i les institucions nacionals i els 

responsables de la prestació de serveis socials estan en una situació cada cop més difícil. 

La població refugiada, que depèn de la protecció de Jordània i de l’ajut de la comunitat 

internacional, es veu afectada per les retallades en l’assistència alimentària i la restricció 

de l’accés als serveis d’atenció primària de salut. La desigualtat en el país, com 

demostren les disparitats significatives en els indicadors clau, continuen sent una greu 

preocupació que requereix solucions innovadores.  

 

A causa de la naturalesa prolongada d’aquesta crisi, una proporció significativa dels 

refugiats que van fugir del país han exhaurit els seus estalvis i depenen del suport de les 

comunitats locals, del govern i de la comunitat internacional. Tot i que són 

increïblement resistents, moltes famílies estan recorrent a mecanismes de supervivència 

negatius que afecten directament els nens i nenes, inclòs el treball infantil, el matrimoni 

infantil i una quantitat cada cop més gran d’infant que abandonen l’escola.  

 

Aquest any, UNICEF Jordània va enfortir les aliances clau amb el Govern de Jordània, 

Nacions Unides i ONG, tant internacionals com locals. En el sector WASH, UNICEF 

Jordània s’ha coordinat amb el Ministeri de l’Aigua i la Irrigació tot prioritzant les 

intervencions crítiques sobre la base d’anàlisi, donant suport al mapeig de les 

vulnerabilitats d’aquest sector WASH, les bases de dades de seguiment del projecte i 

una avaluació d’àmbit nacional de WASH a les escoles, també com la integració de les 

troballes clau en l’estratègia nacional de l’aigua 2016-2030 i el Pla de resposta per a 

Jordània 2016-2018. Els resultats d’aquestes avaluacions han permès al Govern de 

Jordània i als seus aliats prioritzar amb precisió les àrees més necessitades de suport 

amb projectes clau que figuren al Pla de resposta per a Jordània.  
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  SEGUIMENT GRÀFIC 
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PROJECTE 2903 

 

ENVIAMENT HUMANITARI DE NFI A SÍRIA - 

ARTICLES NO ALIMENTARIS 
 

 País: SÍRIA 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: CREU ROJA CATALUNYA – ÀREA DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL / FEDERACIÓ INTERNACIONAL DE LA CREU 

ROJA (IFRC) / MITJA LLUNA ROJA SIRIANA (SARC) 

 

Data aprovació: 16/02/16 

Període finançament: 2016 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:   93.914,80 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  40.000,00 euros 

Aportació del FONS:  40.000,00 euros 

10% de gestió: 4.000,00 euros 

Import total a finançar: 44.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

Fa cinc anys que es va iniciar la crisi humanitària a Síria que ha provocat un 

desplaçament massiu de persones que es pot comparar al que va provocar la Segona 

Guerra Mundial. El 2015 la situació encara s’ha deteriorat més i ha obligat més de la 

meitat de la població del país a abandonar casa seva (6,5 milions de persones 

desplaçades internes i més de 4 milions de persones amb estatut de refugiat fora del 

país). 

 

La situació de Síria és pràcticament insostenible i ha augmentat la necessitat d’ajut 

humanitari urgent que pugui pal·liar el sofriment dels milers de civils afectats pel 

conflicte. Actualment s’estima que aproximadament 13,5 milions de persones tenen 

necessitat d’assistència humanitària, que es pot traduir en un o diversos tipus d’ajut. 

 

La Federació Internacional de la Creu Roja (IFRC) és l’únic soci dintre de Síria de la 

Mitja Lluna Roja Siriana (SARC). A principis de 2016 la IFRC va fer una revisió de la 

crida d’emergència per millorar el suport que proporciona a la SARC i per adaptar-se al 

caràcter prolongat de la crisi.  

 

En aquest context, el projecte preveu activar un dispositiu d’acció humanitària per 

enviar: 

 

 1.000 kits de cuina, que beneficiaran 1.000 famílies, kits que es troben als 

magatzems de Creu Roja a l’Anoia. 

 850 kits de cuina, que beneficiaran 800 famílies, kits que es troben als 

magatzems de Creu Roja a Leganés. 

 

El total aproximat de persones beneficiàries directes és de 9.250. 
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2833 - SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 

TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 

 

  SEGUIMENT 

 

NOVEMBRE 2016 

 

L’informe final del projecte ha estat elaborat per CREU ROJA i cobreix el període 

comprès entre el febrer i el setembre de 2016. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ  
 

Han transcorregut 5 anys des que es va iniciar la crisi humanitària a Síria, que va 

provocar un desplaçament massiu de persones que només pot comparar-se amb el 

desplaçament provocat per la Segona Guerra Mundial. Durant el 2015 la situació s’ha 

deteriorat encara més a Síria i ha obliga més de la meitat de la població del país a 

abandonar casa seva (6,5 milions de persones són desplaçats interns i més de 4 milions 

de persones tenen l’estatut de persona refugiada fora del país). 

 

La situació a Síria és pràcticament insostenible, cosa que ha fet augmentar la necessitat 

d’ajuda humanitària urgent que pugui pal·liar el sofriment dels milers de civils afectats 

pel conflicte. La prolongació de la crisi es tradueix en un creixement continu del 

nombre de persones que necessiten assistència humanitària. Actualment s’estima que 

aproximadament 13,5 milions de persones tenen necessitat d’assistència humanitària, 

que pot traduir-se en un o diversos tipus d’ajuda que engloben pràcticament la totalitat 

de la població resident al país. 

 

Tres de cada quatre sirians viuen immersos en la pobresa. El país es troba en una 

profunda recessió econòmica, la moneda nacional és fluctuant i l’augment de preus dels 

aliments i el combustible contribueixen a una situació extrema de vulnerabilitat per part 

de la població afectada. Si bé el nombre de desplaçats interns ha disminuït en 

comparació al 2014, el nombre de refugiats s’ha incrementat considerablement. 

 

Els desplaçats interns augmenten la seva vulnerabilitat en la mesura en què són 

desplaçats diverses vegades, ja que les poblacions d’acolliment, també vulnerables, han 

vist esgotats els seus recursos. 

 

A la pràctica, una resposta humanitària oportuna i eficaç es veu limitada per les 

conseqüències pròpies del conflicte en curs, com són: la inseguretat, els obstacles 

administratius i els canvis constants de procediment. La violència generalitzada es 

manté a tot el país, especialment a les províncies d’Al Hassakeh, Alep, Damasc, 

Donar’a, Deirez-Zor, Hama, Homs, Idleb, Lattakia i Damasc Rural, la qual cosa fa 

augmentar el nombre de morts, lesions, destrucció d’habitatges i infraestructures, així 

com el desplaçament de la població civil. 
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La Federació Internacional de la Creu Roja (FICR) és l’únic soci dins de Síria per a la 

Mitja Lluna Roja Àrab Siriana (SARC). Els aliments i articles de socors que la FICR 

subministra a la SARC permeten que aquesta pugui respondre amb rapidesa quan 

existeix un breu accés a les àrees assetjades o difícils d’accedir. Aproximadament el 

82% del material humanitari proporcionat per la FICR a la SARC ha estat distribuït a la 

població resident a les àrees més afectades i on la necessitat és més urgent (basat en 

informes de Nacions Unides 2016).  

 

Sobre la base dels resultats de l’avaluació realitzada al sector de la salut, els centres de 

salut del SARC, amb el suport de la FICR, estan situats a les zones de major necessitat 

per part de la població afectada. 

 

Per això, el mes de juliol de 2012 la FICR va llançar la primera crida d’emergència en 

relació a la complexa situació de violència que vivia Síria.  

 

Les àrees d’actuació de la FICR en suport directe a la SARC són: 
 

 Necessitats en el sector alimentari 

 Necessitats en el sector de NFI i alberg 

 Necessitats en el sector salut 

 Capacitats tècniques de la SARC 
 

A finals de 2015 la FICR, després de múltiples extensions i actualitzacions, tenint en 

compte la situació vigent al país i l’estat de necessitats a cobrir, va decidir estendre 

novament la vigència de la crida d’emergència fins al desembre de 2016, amb la 

finalitat de millorar el suport proporcionat a la resposta humanitària de la SARC i 

adaptar-se millor al caràcter perllongat de la crisi a Síria.  

 

Els resultats obtinguts, les recomanacions i les principals lliçons apreses de la revisió 

són la base del pla revisat el 2016. La crida actualitzada continua centrant-se a 

proporcionar a la SARC els aliments i els articles no alimentaris més crítics en resposta 

a les necessitats més urgents.  

 

El suport a les àrees programàtiques de la SARC continuarà a els àmbits de mitjans de 

vida, logística, comunicacions, entre d’altres. En matèria de salut, la FICR mantindrà el 

suport als centres de salut de la SARC i centres de nutrició per garantir el 

subministrament de productes farmacèutics, el suport psicosocial i activitats de salut 

mental, a més de millorar les competències del personal i voluntaris/àries de salut.  

Alhora s’ampliaran les accions destinades a enfortir les capacitats organitzatives i 

operatives de la SARC. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
 

Proposta d’enviament de material humanitari (NFI) a Síria: Concretament, des de Creu 

Roja Catalunya, en el marc de la crida d’emergència realitzada per la FICR per tal de 

satisfer les necessitats bàsiques de milers de famílies sirianes afectades pel conflicte, 

vàrem sol·licitar una contribució econòmica que ens permetés activar el nostre 

dispositiu d’Acció Humanitària per enviar 1.000 kits de cuina preposicionats als nostres 
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magatzems de l’Anoia (Barcelona) i 905 kits de cuina preposicionats als nostres 

magatzems de Leganés (Madrid). 

  

Els kits, un cop enviats per vaixell fins a Lattakia (ciutat portuària de Síria), van ser 

rebuts i emmagatzemats a les instal·lacions de la FICR, que posteriorment entregarà a la 

SARC i el Comitè Internacional de la Creu Roja (CICR) segons les necessitats i les 

possibilitats de distribució. Aquestes distribucions de material humanitari s’aniran 

efectuant de manera progressiva i sempre seguint el protocol i el model establert per la 

FICR, que assegura la integritat de les persones que estan realitzant-les.  

 

Cal esmentar que, tot i tractar-se d’una càrrega precintada i que es van enviar 1.905 kits 

de cuina des de Creu Roja, a Síria només van arribar-ne 1.870. És a dir, 35 kits no van 

arribar a destinació perquè es van perdre en algun moment del transport fora de 

Espanya, cosa que l’empresa de transport qualifica com a “pèrdues derivades del 

transport”. En tot cas, hi van arribar el 98% del total de kits, per la qual cosa podem dir 

que els resultats aconseguits són molt positius atès el context que viu actualment el país.  

 

Cada kit està pensat per ser utilitzat per una unitat familiar de cinc membres. D’aquesta 

manera, es facilita la preparació i servei d’aliments de les famílies de forma higiènica 

tot i trobar-se en una situació d’emergència.  

 

La seva fabricació segueix els estàndards humanitaris internacionals recollits en el 

Projecte Esfera, la qual cosa n’assegura la qualitat.    

 

El kit està fabricat principalment amb alumini i acer inoxidable per fer-lo tan resistent 

com sigui possible i està format pels ítems següents: 

 

 Paella de 2,5 litres (també s’utilitza com a tapa de l’olla de 7 litres) 

 Olla de 5 litres de capacitat, amb tapa 

 Olla de 7 litres de capacitat 

 Ganivet de cuina d’acer inoxidable, 15 cm de fulla i mànec de plàstic 

 Cullerot de fusta de 30 cm 

 5 culleres d’acer inoxidable 

 5 forquilles d’acer inoxidable 

 5 ganivets de taula d’acer inoxidable 

 5 tasses d’acer inoxidable o plàstic resistent (30 cl) 

 5 plats fondos d’acer inoxidable d’una capacitat de 75 cl. 

 5 bols d’alumini d’1 litre de capacitat 

 1 fregall de cuina 

 

El període previst d’execució és de 6 a 8 mesos (inici: febrer 2016) 

 

OBJECTIUS I RESULTATS 
 

Objectiu general: Incrementar la capacitat de resposta de la Mitja Lluna Roja Àrab Siriana (SARC) 

davant de la complexa emergència a Síria. 
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Objectiu específic 1: Augmentar el nombre de NFI de primera necessitat de la SARC, destinats a ser 

distribuïts entre la població resident a Síria.   

Indicadors previstos: 

 

El 100% del material  

humanitari  enviat ha estat 

entregat a la Mitja Lluna Roja 

Siriana (SARC) per a posterior 

distribució a les famílies 

vulnerables identificades en 

diferents punts del país. 

 

Resultats assolits: 

 

-El 100% del material ha estat 

enviat. 

 

-El 98% del material ha estat 

rebut i emmagatzemat per la 

FICR. 

Fonts de verificació: 

 

Informes de la FICR i de la 

SARC. 

Factura  JOMIPSA i pagament. 

Etiquetes FICR. 

Packing list. 

Certificat donació. 

Justificació i certificat d’origen. 

Ordre de transport. 

Acta de recepció de béns. 

Material fotogràfic. 

 

Resultat esperat 1.1: Distribuïts 1.905 kits de cuina entre la població resident a Síria, que beneficiaran 

1.905 famílies sirianes (aproximadament 9.525 persones). 

Indicadors previstos: 

 

El 100% del material  

humanitari  enviat ha estat 

entregat a la Mitja Lluna Roja 

Siriana (SARC) per a posterior 

distribució a les famílies 

vulnerables identificades en 

diferents punts del país. 

 

Resultats assolits: 

 

-El 100% del material ha estat 

enviat. 

 

-El 98% del material ha estat 

rebut i emmagatzemat per la 

FICR. 

Fonts de verificació: 

 

Informes de la FICR i de la 

SARC. 

Factura  JOMIPSA i pagament. 

Etiquetes FICR. 

Packing list. 

Certificat donació. 

Justificació i certificat d’origen. 

Ordre de transport. 

Acta de recepció de béns. 

Material fotogràfic. 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 

 
Activitat 1.1.1: Enviament de 1.905 kits de cuina a Síria. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: En funció de la crida realitzada per la FICR, la 

disponibilitat de material al nostre magatzem, i la coordinació amb altres enviaments fets des de CRE, 

vam procedir a fer un enviament de 1.905 kits de cuina per a la població vulnerable resident a Síria. 

L’enviament, finançat pel Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, es va realitzar en dues fases: 

 

- Primera fase: Des del Magatzem d’Acció Humanitària de Creu Roja, situat a la Pobla de Claramunt, (a 

l’Anoia), el 7 de març de 2016, Creu Roja Catalunya va realitzar la primera fase de l’enviament que 

comprenia 1.000 kits de cuina, cadascun per a una unitat familiar (es calculen cinc membres per família). 

El vaixell va salpar el dia 11 de març, amb un temps estimat per arribar a destinació de 25 dies.  

 

Aquests kits de cuina segueixen els estàndards humanitaris de qualitat internacionals recollits en el 

Projecte Esfera. Estan formats per:  

 Paella de 2,5 litres (també s’utilitza com a tapa de l’olla de 7 litres) 

 Olla de 5 litres de capacitat, amb tapa 

 Olla de 7 litres de capacitat 

 Ganivet de cuina d’acer inoxidable, 15 cm de fulla i mànec de plàstic 

 Cullerot de fusta de 30 cm 

 5 culleres d’acer inoxidable 

 5 forquilles d’acer inoxidable 

 5 ganivets de taula d’acer inoxidable 

 5 tasses d’acer inoxidable o plàstic resistent (30 cl) 

 5 plats fondos d’acer inoxidable d’una capacitat de 75 cl. 

 5 bols d’alumini d’1 litre de capacitat 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

 1 fregall de cuina 

  

- Segona fase: Des del magatzem d’Acció Humanitària de Creu Roja, situat a Leganés (Madrid), l’11 

d’agost de 2016, es va realitzar la segona fase de l’enviament que comprenia 905 kits de cuina, que van 

arribar a destí el dia 31 d’agost de 2016.  

 

 

Activitat 1.1.2:Recepció i emmagatzematge de 1.905 kits de cuina de Creu Roja a Síria. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Els kits, un cop enviats per vaixell fins a Lattakia 

(ciutat portuària a Síria), van ser rebuts i emmagatzemats a les instal·lacions de la FICR, que, 

posteriorment anirà entregant-los a la SARC i el CICR segons les necessitats i les possibilitats de 

distribució a terreny.   

 

La recepció del material enviat ha tingut igualment dues fases: 

 

- Primera fase: L’enviament es va fer per via marítima de Barcelona fins a Lattakia, ciutat portuària de 

Síria. El vaixell va salpar el dia 11 de març de 2016, arribant a Síria el dia 10 d’abril de 2016. 

Tot i tractar-se d’una càrrega precintada, i havent enviat 1.000 kits de cuina des de Barcelona, a Síria 

només van arribar-ne 988. Així, el dia 10 d’abril, la FICR va rebre la càrrega i va fer el recompte dels 

béns rebuts pel seu emmagatzematge.  

 

- Segona fase: L’enviament es va fer per via marítima de València fins a Lattakia, ciutat portuària de 

Síria. El vaixell va salpar el dia 11 d’agost de 201 i va arribar a Síria el dia 31 d’agost de 2016. 

Tot i tractar-se d’una càrrega precintada, i havent enviat 905 kits de cuina des de València, a Síria només 

van arribar-ne 882. Així, el dia 31 d’agost, la FICR va rebre la càrrega i va fer el recompte dels béns 

rebuts per emmagatzemar-los.  

 

Davant d’aquestes diferències, la FICR es va posar en contacte amb l’empresa de transport, la qual va 

respondre que aquesta diferència era fruit de “pèrdues derivades del transport”. Atesa la difícil situació 

que viu Síria, hem donat per tancada la qüestió. 

 

 

Activitat 1.1.3.: Distribució de 1.905 kits de cuina de Creu Roja entre la població siriana resident a Síria. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: La distribució del material s’efectuarà segons les 

necessitats de la població i les possibilitats d’entrega. La distribució dels materials d’ajuda humanitària 

s’està portant a terme segons el protocol i el model establert per la FICR. Per aquest motiu, no es 

comptarà amb informes, ni llistes de distribució d’aquest material, ja que es tracta d’una aportació a la 

FICR.  

 

A més, actualment la situació de Síria és crítica. Moltes ciutats estan assetjades i no és possible fer 

entregues humanitàries, ja que no es respecten les treves entre les dues parts enfrontades. Per això, la 

distribució dels kits de cuina s’està fent de manera progressiva, tenint en compte tant les necessitats de la 

població com les possibilitats de distribució per assegurar la integritat de les persones que han de 

realitzar aquestes distribucions.  

 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 

 

Activitats planificades 

Estat de les activitats (en relació al 

cronograma) 

Grau de 

compliment 

(en %) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1.1. Enviament de 1.905 kits de cuina 

de Creu Roja a Síria. 

  X   100% 

1.1.2. Recepció i emmagatzematge de 

1.905 kits de cuina de Creu Roja a Síria. 

  X   100% 
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1.1.3. Distribució de 1.905 kits de cuina 

de Creu Roja entre la població siriana 

resident a Síria. 

  X   - 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

El material humanitari ha estat enviat, rebut, emmagatzemat i està sent distribuït entre la 

població beneficiària. Per això, la intervenció pot ser valorada positivament, ja que 

1.870 famílies sirianes (aproximadament 9.350 persones) residents a Síria han estat 

beneficiàries de les distribucions de material no alimentari (NFI) de la Creu Roja. La 

intervenció ha alleujat la situació de patiment i vulnerabilitat en el qual es troba aquest 

col·lectiu. 

 

Tot i que 35 kits no han arribat a destinació (perquè es van perdre en algun moment del 

transport fora d’Espanya), el nombre de kits rebuts suposa un 98% del total. Per tant, es 

pot afirmar que els resultats aconseguits són molt positius tenint en compte el context en 

què es troba el país. 

  

Per altra banda, recalcar que no serà possible tenir llistes de distribució dels kits de 

cuina entre la població beneficiaria, ja que les distribucions les està realitzant la FICR i 

la SARC, sempre segons el protocol de seguretat establert. A més, la metodologia 

emprada és la mateixa que en totes les intervencions de Creu Roja. Cal destacar que, en 

tant que és membre de l’ALNAP (Active Learning Network for Accountability and 

Performance in Humanitarian Action), la FICR integra en l’estàndard d’avaluació de 

l’acció humanitària els criteris CAD-OCDE. 

 

Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 
 

En un projecte d’aquest tipus, el grau de participació només pot ser valorat respecte a la 

feina desenvolupada per part dels voluntaris de la SARC. Aquesta, igual que la resta de 

societats nacionals de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, depèn en gran mesura de la 

feina que realitzen els seus voluntaris. 

 

Actualment, la SARC compta amb aproximadament 9.000 voluntaris entrenats i 

implicats de forma activa a donar suport a les activitats que desenvolupa aquesta sobre 

terreny, que continuen les seves tasques tot i el risc que suposa treballar en unes 

condicions de seguretat tan complicades. Per això, cal fer esment dels riscos que tant els 

treballadors com els voluntaris assumeixen al desenvolupar aquestes tasques.  

 

Des que va començar l’emergència a Síria 48 voluntaris de la SARC han mort, 

juntament amb set voluntaris de la Mitja Lluna Palestina, mentre portaven a terme 

treballs humanitaris. 
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Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 

projecte  
 

Personal local, voluntaris, personal expatriat i personal en seu fent les corresponents 

gestions per tal que l’enviament es realitzés.   

 

Viabilitat i sostenibilitat 
 

No correspon, ja que aquesta intervenció és un enviament puntual. 

 

Hipòtesis i factors externs 
 

L’alt grau de variabilitat per la situació d’emergència ha afectat els procediments per 

distribuir el material amb les condicions de seguretat establertes al protocol de la FICR.   

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

Com a punt fort d’aquesta intervenció es podria destacar la feina que s’està duent a 

terme en el marc de la resposta integral desenvolupada pels organismes del Moviment 

Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (SARC, FICR, CICR i altres 

societats nacionals com ara la CRE), només comparable a la capacitat de Nacions 

Unides i les seves agències. 

 

La FICR fa una crida internacional a les diferents societats nacionals i això permet que 

els esforços de cada societat nacional siguin destinats a completar la Crida 

d’Emergència i que l’execució del projecte sigui compartida i coordinada. Gràcies a 

això, és possible satisfer les necessitats de l’emergència i donar una resposta més 

efectiva a les intervencions. 

 

Des de l’inici de la crisi s’estan desenvolupant multitud d’accions de manera coordinada 

entre molts actors, la qual cosa ja és un repte en si mateix.  

 

A més, cal destacar que la SARC compta amb presència i reconeixement a tot el territori 

del país i lidera les operacions d’assistència humanitària, amb el suport de la Federació 

Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja (FICR) i del Comitè 

Internacional de la Creu Roja (CICR). 

 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

Les accions de sensibilització amb les que ha comptat aquesta intervenció tan puntual 

són la difusió als mitjans de comunicació catalans sobre l’enviament i la situació de crisi 

migratòria que existeix actualment arreu d’Europa. En aquest sentit, Creu Roja fa una 

tasca de sensibilització diària mantenint a la població al corrent sobre aquesta realitat. 

 

http://www.creuroja.org/AP/cm/5249P235L1/La-Creu-Roja-envia-ajuda-humanitaria-a-

Siria-per-a-5-000-persones-des-de-Catalunya.aspx 

 

http://www.20minutos.es/noticia/2691077/0/cruz-roja/accion-humanitaria/conflicto-en-

siria/ 

http://www.creuroja.org/AP/cm/5249P235L1/La-Creu-Roja-envia-ajuda-humanitaria-a-Siria-per-a-5-000-persones-des-de-Catalunya.aspx
http://www.creuroja.org/AP/cm/5249P235L1/La-Creu-Roja-envia-ajuda-humanitaria-a-Siria-per-a-5-000-persones-des-de-Catalunya.aspx
http://www.20minutos.es/noticia/2691077/0/cruz-roja/accion-humanitaria/conflicto-en-siria/
http://www.20minutos.es/noticia/2691077/0/cruz-roja/accion-humanitaria/conflicto-en-siria/
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http://www.ccma.cat/324/creu-roja-envia-un-miler-de-kits-de-cuina-a-siria-per-donar-

suport-a-5-000-persones/noticia/2717397/ 

 

http://www.lavanguardia.com/vida/20160304/40195817482/cruz-roja-envia-ayuda-

humanitaria-a-siria-para-5-000-personas-desde-cataluna.html 

 

http://www.cruzroja.tv/video/1743/cruz-roja-en-siria 

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

Tot i que aquesta intervenció és un enviament puntual, la Creu Roja continuarà 

col·laborant i donant suport tant a la SARC, la FICR i el CICR davant de la complexa 

emergència que està tenint lloc a Síria, així com a la resta de societats nacionals dels 

països que s’han vist afectats per la crisi de persones refugiades a Europa. També a 

l’àmbit estatal, en el qual, només durant el 2015 i el 2016, la Creu Roja Espanyola ha 

atès més de 15.000 persones (sobretot de nacionalitat siriana, ucraïnesa i palestina), a 

través dels diferents programes d’immigració i asil que té en marxa.  

 

Per tant, de cara al futur, la Creu Roja continuarà donant resposta a les necessitats 

humanitàries derivades d’aquesta crisi tant de manera internacional, com dins del 

territori. 

 

http://www.ccma.cat/324/creu-roja-envia-un-miler-de-kits-de-cuina-a-siria-per-donar-suport-a-5-000-persones/noticia/2717397/
http://www.ccma.cat/324/creu-roja-envia-un-miler-de-kits-de-cuina-a-siria-per-donar-suport-a-5-000-persones/noticia/2717397/
http://www.lavanguardia.com/vida/20160304/40195817482/cruz-roja-envia-ayuda-humanitaria-a-siria-para-5-000-personas-desde-cataluna.html
http://www.lavanguardia.com/vida/20160304/40195817482/cruz-roja-envia-ayuda-humanitaria-a-siria-para-5-000-personas-desde-cataluna.html
http://www.cruzroja.tv/video/1743/cruz-roja-en-siria
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

NOVEMBRE 2016 

 

Enviament 1.000 kits des de l’Anoia 
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Enviament 905 kits des de Leganés 
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PROJECTE 2934  
 

GARANTIR L’ACCÉS AL DRET A LA SALUT A 

LA POBLACIÓ MÉS VULNERABLE DE HALBA, 

AKKAR 
 

 País: LÍBAN 

 Regió: AKKAR 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: ASSOCIACIÓ CATALUNYA-LÍBAN / FUNDACIÓ PAU I 

SOLIDARITAT / SECOURS POPULAIRE LIBANAIS 

 

Data aprovació: 30/03/16 

Període finançament: 16, 17 

 

 

 

Estat del Projecte: Realitzant-se 

 

Import total projecte:   63.146,87 euros 

Aportació contrapart: 22.000,00 euros 

Aportació entitat: 6.200,00 euros 

Aportació sol·licitada:  34.496,87 euros 

Aportació del FONS:  24.090,91 euros 

10% de gestió: 2.409,09 euros 

Import total a finançar: 26.500,00  euros 

 

  SINOPSI 

 

El projecte buscar garantir l’accés, la disponibilitat i la qualitat envers el dret a la salut 

de la població libanesa i la població refugiada al nord del Líban, en concret a la regió 

d’Akkar.  

 

Es treballarà per garantir l’accés del màxim nombre de població vulnerable, mitjançant 

campanyes de sensibilització i prevenció, tant de població en general com de col·lectius 

més desfavorits (nenes i nens i dones). En aquest eix es buscarà assegurar l’accés físic i 

econòmic tant a la pròpia atenció sanitària com a la informació sobre el dret a la salut.  

 

La segona línia de treball és garantir la disponibilitat i la qualitat dels serveis sanitaris 

especialitzats, als quals la majoria de la població libanesa i refugiada de la zona d’Akkar 

no tenen accés. Aquesta dimensió es treballarà a través de la millora de tècniques i 

tecnologia tant materials com humanes dels serveis que el SPL porta a terme.  

 

Totes dues línies de treball van orientades a la població refugiada de Síria al Líban, però 

també a la població libanesa amb menys recursos, que des del conflicte a Síria estan 

patint també les conseqüències del tancament de fronteres, la qual cosa, en molts casos, 

està provocant la pèrdua dels mitjans de vida en una regió que històricament ha tingut 

llaços econòmics i productius amb Síria i les poblacions transfrontereres.  

 

A més, es treballarà amb èmfasi amb nenes i nens i dones, amb campanyes de prevenció 

en matèria oftalmològica i odontològica així com en Salut Sexual i Reproductiva (SSR).  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2833 - SUPORT A L’ACOLLIDA DE POBLACIÓ REFUGIADA EN 

TRÀNSIT A EUROPA VÍCTIMA DELS CONFLICTES ARMATS A L’ÀREA 

MEDITERRÀNIA 

 

  SEGUIMENT 

 

MARÇ 2016 

 

L’informe és fruit de missió al Líban i Jordània que va fer l’equip del Fons Català, 

integrat per Victòria Planas i Anna Recoder, entre el 14 i el 24 de març de 2016 en el 

marc del desplegament de la Línia 1 de suport a les persones refugiades en rutes de 

fugida-població refugiada en països de primera acollida. 

 

Objectius de la Missió  

 

A) Conèixer, de primera mà, el context i la realitat on s’estan duent a terme els 

projectes aprovats en el marc de la Campanya de suport a la població refugiada i la 

tasca de les entitats, i els socis locals, amb qui estem col·laborant,. 

 

B) Fer el seguiment d’avenç físic, financer i de contacte amb la població beneficiària o 

subjectes de drets dels projectes aprovats en el marc de la Campanya. 

 

C) Contactar amb entitats locals de països de primera acollida, Líban i Jordània, per 

conèixer el seu treball amb la població refugiada. 

 

Informe d’accions realitzades 

 

Durant la missió s'han realitzat activitats de seguiment i d'identificació al Líban i 

Jordània, dos països de primera acollida, fronterers amb Síria i que estan directament 

implicats en el procés d’acollida de població refugiada, desplaçada de manera forçada 

per la guerra a Síria, concretades a través de:  

 

 Seguiment de contacte amb la població subjecte de drets. 

 Observació directa: visites de camp guiades per membres d'equips d'entitats que 

estan treballant sobre terreny en projectes aprovats o en fase d'identificació pel 

Fons Català. 

 Reunions de treball amb entitats que estan treballant sobre terreny. 

 Identificació de possibles entitats presents al territori. 

 

Resultats 

 

La missió ha permès: 

 

- Clarificar les respostes d’emergència que s’estan implementant al Líban i a 

Jordània. 
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- Millorar la comprensió del context dels països de primera acollida in situ en 

tema de gestió de l’acollida. 

- Conèixer i verificar els projectes que s’estan executant sobre terreny i els equips 

de les entitats que els estan duent a terme. 

- Millorar i afegir qualitat al procés d’avaluació prèvia de les futures propostes. 

- Millorar el procés de comunicació i retorn d’informació als ajuntaments i ens 

locals supramunicipals i a la ciutadania, en clau de rendició de comptes. 
 

En aquest context es va poder visitar el projecte, situat a Halba, a la regió d’Akkar (on 

viuen 350.000 refugiats sirians). A Halba, n’hi viuen uns 5.000. L’hospital, gestionat 

pel SPL en coordinació amb el Ministeri de Salut i el municipi d’Halba, atén les 

persones refugiades de Halba i de la resta de la regió, també com a població d’acollida 

vulnerable.  

 

 

16/03/2016- Reunió amb el Sécours Popular Libanès-SPL a la seva seu a Beirut 

 

Participants:  

 Ali Dawoud: 3n viceprecident del Comitè Central  

 Assaad Haydar: secretari del Comitè Central  

 Mariam Chmays: membre, responsable de les Relacions Generals, Comitè 

Central  

 Dr. Chebib Diab: membre, responsable de Planificacions i Formacions, Comitè 

Central a Akkarr  

 

L’entitat, que és la primera o segona entitat laica del Líban (1973), treballa a tot el país. 

Treballa en diferents eixos, com són activitats de suport a la dona, joventut i sector 

salut. Pel que fa aquest últim sector, disposen d’un centre medicosocial en col·laboració 

amb el Ministeri de Salut i construiran un hospital a Akkar. D’altra banda, realitzen 

consultes mèdiques especialitzades i tenen hospital a Hikmet al Amin i Nabatieh.  

 

L’entitat no vol treballar amb el Govern Libanès, qui sí que ho fan són les 

organitzacions internacionals. Tampoc no tenen relació amb entitats islàmiques. Han 

treballat amb refugiats palestins al Líban i fan de grup de pressió sobre el Govern 

Libanès.  

 

Akkar és la regió més pobre. La salut és privada i és molt costosa. L’objectiu del 

projecte que ens han presentat per a aquesta regió és millorar les condicions de vida de 

les persones refugiades, siguin sirianes o palestines i per a la població libanesa. 

S’informa a l’entitat que actualment es disposa de 15.000 € i que haurien de planificar 

l’execució del projecte per fases. 

 

 

19/03/16 Visita al projecte sanitari proposat per l’Associació Catalunya-Líban i el 

SPL 

 

Ens traslladem de Beirut a Halba. A la seu de l’hospital ens reunim amb l’equip del SPL 

que està gestionant l’hospital. 
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Assistents a la reunió per part del SPL: 

 Dr. Nouhad Mansour: primer vicepresident del Comitè Central  

 Georges Dahr: president del comitè local  

 Ahmed Hamed: vicepresident del Comitè Local 

 Ahmed Moustafa: responsable de Finances del Comitè Local 

 Mariam Chmays: membre, responsable de les Relacions Generals, Comitè 

Central  

 

En primer lloc ens reunim amb el SPL a la policlínica que gestionen a Halba, Akkar. 

Actualment estan atenent entre 25.000 i 30.000 persones/any, de les quals el 50% són 

persones refugiades sirianes la gran majoria i també palestines; l’altre 50% són persones 

libaneses. La xifra de persones ateses va en augment.  

 

Les necessitats de la policlínica són l’equipament de la sala d’oftalmologia. 

Pròximament construiran un hospital a Halba.  

 

Actualment entre Halba i Trípoli hi ha el Camp de Bared, on viuen entre 40.000 i 

50.000 palestins. A Akkar hi ha un total de 350.000 libanesos i 350.000 sirians (dels 

quals 100.000 no estan registrats) i al municipi de Halba 5.000 refugiats sirians. Hi ha 

refugiats que viuen en municipis i d’altres que viuen en camps.  

 

Existeix un agermanament entre el municipi de Halba i el SPL. D’altra banda, tenen un 

programa entre el Ministeri de Salut libanès i el municipi de Halba. Hi ha refugiats a 

Halba que estan de pas.  

 

El municipi de Halba ha renunciat a la creació de camps. Els refugiats viuen en pisos. El 

SPL treballa, a més del sector salut (80%), amb joves i dones tot duent a terme activitats 

culturals. Es coordinen amb altres organitzacions, com han fet amb el PNUD (equip 

estomatològic) i MSF. Aquesta darrera entitat treballa a Abdé, prop dels camps de 

refugiats palestins.  

 

El Ministeri d’Assumptes Socials i el Ministeri de Salut tenen un pla conjunt d’actuació, 

del qual el SP forma part. Altres entitats amb les quals es coordinen són Càritas, Creu 

Roja Libanesa, organitzacions de dones i de nens i amb l’entitat Moviment Social, que 

treball arreu del país.  

 

El 70% de les persones treballen en l’agricultura i la construcció.  

 

Pel que fa les condicions de salut de la població que atenen, hi ha un nombre elevat de 

persones que presenten malalties cròniques com diabetis o hipertensió i que no reben la 

medicació necessària ja que és molt cara. Pel que fa als nens, hi ha un programa de 

vacunació per a ells del Ministeri de Salut (per a libanesos, sirians i palestins).  

 

A la regió d’Akkar hi ha tres hospitals, un de públic i tres de privats. ACNUR té una 

acord amb l’hospital públic i amb un dels privats perquè els casos més urgents no hagin 

de pagar (la resta sí que ho ha de fer). La regió d’Akkar és la més pobra del país. El 

municipi de Halba  té força problemes d’infraestructures d’aigua, sobretot pel que fa a 

sanejament.  
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Verifiquem que la necessitat expressada en la proposta presentada per l’Associació 

Catalunya-Líban i el SPL és altament pertinent i està ben justificada. 

 

 

FEBRER 2017 

 

L’informe de seguiment que es presenta ha estat elaborat per l’ASSOCIACIÓ 

CATALUNYA-LÍBAN-ACL i cobreix el període comprès entre l’1 de setembre de 

2006 i el 2 de febrer de 2017. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ). 

 

Com que el projecte va rebre un finançament menor del que s’havia demanat, l’informe 

que presentem s’ajusta a les activitats realitzades tenint en compte el pressupost 

reformulat i les bases de la convocatòria pertinents. A més, com que el període 

d’execució del projecte no ha finalitzat, entenem que aquest informe es tracta d’una 

justificació parcial a expenses d’esgotar l’últim mes d’execució del projecte.  

 

Així doncs, el projecte ha contribuït a donar un major accés a la salut a la població de la 

ciutat de Halba i la seva rodalia a través de l’equipament d’un servei oftalmològic dins 

la Clínica de Halba que el SPL té al mateix municipi. Aquest servei, d’atenció mèdica 

especialitzada, presenta uns nivells d’inaccessibilitat considerables, sobretot si tenim en 

compte que el sistema sanitari libanès està altament privatitzat i que els serveis oferts 

per la cobertura pública i per les ONGD són, de forma prioritària, serveis d’atenció 

primària.  

 

Pel que fa als mecanismes d’execució previstos, cal dir, en primer lloc, que 

l’experiència de treball col·laboratiu amb el SPL i els vincles de confiança 

interpersonal, així com el coneixement profund de les lògiques de funcionament intern i 

la filosofia de les organitzacions, facilita el desplegament del projecte sobre terreny. En 

aquest sentit, el SPL és una de les organitzacions sòcies locals prioritàries de l’ACL, 

que, en aquesta ocasió ha treballat conjuntament amb la FPS-Fundació Pau i Solidaritat. 

Més enllà d’aquest punt, el projecte s’ha implementat de forma còmode i les 

comunicacions entre l’ACL, la FPS i el personal del SPL al Líban han estat fluïdes. 

 

Per una banda, l’ACL i la FPS han estat les encarregades de contactar amb els 

finançadors i de controlar els terminis i les condicions que aquests requereixen, així com 

de la sistematització de les informacions necessàries per a la rendició de comptes del 

projecte. Ja en la identificació, les dues entitats del Nord havíem establert mecanismes 

apropiats per fer-ho i havien dissenyat els indicadors pertinents, als quals ara ens 

remetem. Pel que fa el SPL, s’ha encarregat de la implementació efectiva del projecte a 

la zona d’intervenció proposada, ajustant-lo al pressupost i ocupant-se de dotar-se dels 

recursos humans per fer-lo possible. En aquest cas, el SPL ha estat l’encarregat de 

gestionar l’equipament de la clínica i de seleccionar els aparells que es corresponien 

millor amb les necessitats mèdiques detectades i amb les tecnologies a l’abast. 

 

Durant els cinc mesos que cobreix aquest informe ha estat possible: 

 

 L’equipament complet d’un servei  oftalmològic a la clínica del SPL a la ciutat 

de Halba. 
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 La difusió del servei per mitjà de pamflets i tríptics (aportat pel  SPL, tot i que 

no estava previst, atesa la reducció del pressupost inicial del projecte). 

 L’accés de la població beneficiària al servei, que ha comptat amb persones 

refugiades provinents de Síria i amb libanesos/es vulnerables. 

 La realització d’una conferència sobre salut en col·laboració amb els municipis 

de la regió.  

 

En aquest sentit, el projecte s’ha correspost amb els objectius i els resultats esperats, 

després de l’exercici de reestructuració pressupostària, sense que aquesta hagi afectat 

l’essència de la intervenció, que es valora positivament. A més, cal destacar que durant 

aquests cinc mesos i gràcies a la presència de les clíniques del SPL sobre terreny, 

l’organització ha pogut formar part de la campanya d’immunització per a infants 

refugiats en col·laboració amb el Ministeri de Salut del Líban. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 
Objectiu general: Contribuir a l’exercici real del dret a la salut de la població de Halba, Akkar, Líban. 

 

Indicadors previstos de l’objectiu general: 

 

- Nombre de persones amb accés al centre de salut del SPL. 

- Nombre de persones en consulta ambulatòria.  

- Serveis sanitaris amb millor qualitat d’atenció i diagnòstic. 

- Realitzades almenys tres campanyes de prevenció i bons hàbits saludables en salut 

odontològica, ginecològica i oftalmològica.  

 

Fonts de verificació: 

 

  

 

 

Objectiu específic 1: Millorar l’accés, la qualitat i la disponibilitat del dret a la salut de la població de Halba, regió d’Akkar, 

Líban. 

Indicadors previstos: 

 

- Almenys 10.000 persones accedeixen 

a l’atenció mèdica durant sis mesos. 

- Almenys tres serveis especialitzats 

han millorat els seus recursos tècnics i 

humans.  

- S’han realitzat almenys cinc activitats 

de difusió sobre el dret a la salut. 

 

 

Objectius assolits: 

 

- S’han atès 2.720 persones dins el servei 

d’oftalmologia.  

- El servei d’oftalmologia ha millorat els seus 

recursos tècnics amb l’equipament i s’han 

format en el seu ús.  

- S’ha comptat amb nou doctors nous, dues 

infermeres, una assistent d’infermeria i un 

director.  

- S’ha difós l’establiment del servei oftalmològic 

entre la població beneficiària a través del 

repartiment de pamflets informatius.  

Fonts de verificació: 

 

- Materials 

campanyes 

(pamflets). 

- Imatges 

fotogràfiques.  

- Factures equipament 

comprat.  

 

 

 

Resultat esperat 1.1: Ha augmentat l’accés a la salut de la població més vulnerable. 

 

Indicadors previstos: 

 

- Almenys 2.000 noves persones han 

accedit per primer cop a atenció 

mèdica primària i especialitzada. 

- Almenys 1.500 persones han accedit a 

Resultats assolits: 

 

- S’han atès 2.720 persones dins el servei 

d’oftalmologia. 

- 766 persones refugiades han pogut accedir a 

l’atenció oftalmològica al Líban per primera 

Fonts de verificació: 

 

- Nivells de pacients 

per especialitats 

(només servei 

oftalmologia). 
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la informació sobre el seu dret a la 

salut, en especial la salut dental. 

- Almenys 1.000 dones han rebut 

informació sobre prevenció i hàbits 

saludables en matèria d’higiene i salut 

sexual i reproductiva.  

- Almenys es realitzen 75 visites a 

municipis dels voltants per fer 

consultes mèdiques. 

- Nombre de escoles participants en les 

campanyes de sensibilització mèdica. 

- Nombre de programes de difusió 

sobre el dret a la salut.  

vegada .  

- 1.954 persones libaneses han estat ateses al 

servei d’oftalmologia.  

- La ràdio libanesa “Veu del poble” ha fet 

difusió del servei mèdic generat per aquest 

projecte .  

- S’ha difós l’establiment del servei oftalmològic 

entre la població beneficiària a través del 

repartiment de pamflets informatius.  

- Imatges 

fotogràfiques.  

 

 

 

Resultat esperat 1.2: Ha augmentat la disponibilitat i la qualitat dels serveis mèdics i atenció en salut. 

 

Indicadors previstos: 

 

- Almenys quatre serveis especialitzats 

milloren els seus recursos materials.  

- Almenys 40 persones de l’equip 

sanitari del centre del SPL milloren les 

seves capacitats en l’atenció mèdica. 

- El nivell de satisfacció professional i 

personal de l’equip sanitari ha 

augmentat. 

- Nombre de equips hospitalaris 

especialitzats rebuts. 

- Nombre de pacients beneficiats pels 

nous equips hospitalaris.  

 

 

Resultats assolits: 

 

- La clínica d’oftalmologia ha estat equipada 

completament amb aparells mèdics que es 

corresponen amb les tecnologies mèdiques a 

l’abast i amb les necessitats de les persones que 

els requereixen. 

- El personal mèdic del SPL especialitzat en 

oftalmologia ha millorat les seves capacitats 

tècniques i mèdiques a través de l’equipament 

proporcionat pels fons del projecte i les 

formacions per a l’ús i el funcionament.  

- S’han adquirit els següents equips i 

subministres oftalmològics:  

-Sit lamp 

-Projector de proves oftalmològiques 

autodirigides.  

-Auto-refractòmetre.  

-Marc òptic universal.  

-Armari de lents òptiques  

-Taula de treball elèctrica  

- 2.720 persones han passat pel centre en els 

darrers mesos (setembre-gener). 

Fonts de verificació: 

 

- Imatges 

fotogràfiques. 

  

 

Observacions: les fonts de verificació les entregarem el febrer, ja que s’aprofitarà el viatge que es 

realitzarà a principis de mes per portar les fonts previstes a la formulació.  

 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 

 
Activitat 1.1.1: Atenció mèdica a la població més vulnerable. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

El centre mèdic de què disposa el SPL a la ciutat de Halba, al nord del Líban, ha estat equipat per a oferir un servei 

especialitzat en oftalmologia adequat a les tecnologies vigents i apropiat per a satisfer les persones beneficiàries havent fet una 

salt qualitatiu en l’aspecte tècninc i assistencial. L’adquisició d’equipament nou ha propiciat el reclutament de personal mèdic 

voluntari nou; en concret 9 doctors especialitzats, 2 infermeres i 1 assistent d’infermeria. Per tal de donar a conèixer les noves 

prestacions del servei i amb l’objectiu de contribuir a la millora de l’accés al dret a la salut dels col·lectius més desafavorits 

d’Akkar, també s’han distribuït pamflets informatius i s’ha comptat amb el suport de la ràdio local “la Veu del poble” per a 

les tasques de difusió. 

 

Un cop equipat el servei oftalmològic, s’han pogut visitar 2.720 persones, mentre que el personal mèdic encarregat de facilitar 
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el servei ha valorat de forma satisfactòria l’impacte generat pel projecte amb els nous equips.  

 

Aquesta primera activitat, però, no ha pogut ampliar el seu abast a través de l’oferiment d’atenció mèdica mitjançant clíniques 

mòbils a conseqüència del pressupost ajustat. Tot i així, els objectius marcats per la intervenció, tenint en compte aquest 

factor, s’han assolit àmpliament, constatant el seu alineament amb allò pressupostat en la formulació.  

 

 

Activitat 1.1.2: Campanya de prevenció, higiene i bons hàbits en matèria de salut dental, ocular i ginecologia. 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

El SPL, tot i la limitació pressupostària, ha tirat endavant una campanya de sensibilització en salut ocular, sobretot dirigida a 

nens i nenes.  

 

Ha realitzat aquesta campanya amb falques radiofòniques a la Ràdio “La veu del poble” i amb pamflets sobre la importància 

de prevenir malalties oculars mitjançant una bona salut nutricional, pràctiques d’higiene i detecció precoç de malalties. 

 

 

Activitat 2.1.1: Millora de la qualitat tècnica i humana en l’atenció que s’ofereix des de el centre de salut del SPL. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

S’han adquirit equips mèdics per renovar la tecnologia del servei d’oftalmologia del centre mèdic del SPL i s’ha disposat de 

tres especialistes en la matèria per encarregar-se’n. A més, s’ha format el personal mèdic per a l’ús i bon diagnòstic.  

 

 

Activitat 3.1.1: Gestió, seguiment i detecció de noves necessitats durant l’execució del projecte.   

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

Durant l’execució del projecte s’han dut a terme per part de l’ACL i la FPS totes aquelles accions necessàries per a la gestió, 

el seguiment i el control tant tècnic com econòmic del projecte en coordinació amb el SPL, que s’ha ocupat de la 

implementació sobre terreny.  

 

Al mes de febrer de 2017, l’equip tècnic encarregat de la gestió del projecte a Catalunya, es desplaça sobre terreny per 

conèixer de primera mà els resultats generats per la intervenció i fer una reunió d’avaluació amb la contrapart. 

 

Tot i així , a causa de la manca de pressupost i de l’anàlisi de les persones que arriben a la Clínica, cal enfortir els serveis que 

s’havien previst en el projecte inicial , com són la SSR (salut sexual reproductiva) i el servei d’odontologia.  

 

 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 

 

Activitats planificades 

Estat de les activitats (en relació al 

cronograma) 

Grau de 

compliment 

(en %) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1.1.1 Atenció mèdica a la població més 

vulnerable. 

  X  90% 

1.1.2 Campanya de prevenció, higiene i bons 

hàbits en matèria de salut ocular.  

  X  100% 

2.1.2. Millora de la qualitat tècnica i humana en 

l’atenció que s’ofereix des del centre de salut 

del SPL. 

  X  100% 

3.1.1. Gestió, seguiment i detecció de noves 

necessitats durant l’execució del projecte. 

  X  100% 
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Altres objectius assolits: 

 

 Augment de la cohesió social i dels vincles de confiança entre membres de la 

comunitat d’acollida -libanesos/es- i persones refugiades de Síria.  

 

Altres activitats realitzades: 

 

 Vacunació d’infants refugiats al centre dins la campanya d’immunització 

prevista pel Ministeri de Salut. 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

Amb el finançament del Fons Català, s’ha pogut equipar el servei oftalmològic, tal com 

estava pressupostat. L’equipament d’aquest servei especialitzat ha significat una millora 

qualitativa en les prestacions mèdiques que ofereix el SPL a Halba i ha proporcionat 

atenció a 2.720 persones beneficiàries. D’aquestes persones, el grup que més s’ha 

adreçat al centre han estat els infants en edat escolar (tant refugiats com libanesos). 

L’adequació del projecte a les necessitats de la població, si tenim en compte el nombre 

de persones ateses en un període de cinc mesos –de setembre a gener–, ha estat molt 

satisfactòria.  

 

Les tasques de difusió, per altra banda, han estat possibles gràcies a la col·laboració de 

la ràdio local i a l’esforç del SPL, que ha destinat fons propis a l’elaboració de pamflets 

per donar a conèixer el servei. Cal remarcar que, ja sigui per la tasca de difusió o per 

l’efecte mateix d’haver posat en funcionament el servei i haver començat a visitar els 

pacients, el nombre de visites ha anat incrementant-se amb el temps. 

 

Considerem que, en la mesura que hem assolit tots els objectius realitzables amb el 

pressupost que teníem a l’abast, la intervenció s’adiu amb els resultats i els objectius 

plantejats i que, a més, ha estat capaç de generar un impacte positiu en les persones 

beneficiàries. 

   

 

Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 
 

Els titulars de drets d’aquesta intervenció han tingut una participació activa en el 

projecte, ja sigui com a pacients del servei equipat o com a actors clau en la detecció 

d’errors, deficiències i necessitats del col·lectiu al qual pertanyen.  

 

Segons els informes proporcionats pel SPL, el total de 2.720 persones visitades, amb un 

elevat nombre d’infants entre elles, s’han repartit de la següent manera: 

 

 Primer trimestre (setembre – desembre): 1.242 visites realitzades. 

a) Refugiats/des: 183 

b) Libanesos/es: 1.059 
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 Segon trimestre (gener): 1.458 visites realitzades.  

a) Refugiats/des: 583 

b) Libanesos/es: 895 

 

Pel que fa als titulars de responsabilitats, han mantingut una bona dinàmica de treball al 

llarg del projecte i han complert amb els mecanismes d’execució descrits en el Pla 

d’Acció signat abans d’iniciar la intervenció sobre terreny. Tant l’ACL com la FPS ens 

enduem bones sensacions del treball dut a terme de la mà del SPL i continuem 

considerant el Líban i aquesta organització elements centrals de la nostra tasca en 

matèria de cooperació i d’acció humanitària. 

 

 

Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 

projecte   
 

Activitats Enunciat Recursos Costos 

A1. Atenció mèdica a la població més 

vulnerable. 

- Lloguer clínica 

- Personal sanitari 

- Coordinador 

- Equipament oftalmologia 

- Funcionament 

- Estudis i treballs tècnics 

- Viatges i estades 

 

 

13.999,16 

A2. Campanya de prevenció, higiene i bons 

hàbits en matèria de salut dental, ocular 

i ginecologia. 

A3. Millora de la qualitat tècnica i humana 

en l’atenció que s’ofereix des de el 

centre de salut del SPL. 

A4.  Gestió, seguiment i identificació de 

noves propostes humanitàries. 

680,59 

Total 14.679,75 

 

 

Viabilitat i sostenibilitat 
  

La viabilitat sociocultural ha estat garantida en tant que el SPL té un alt nivell 

d’experiència al Líban i amb la població objectiu de la intervenció. Totes les activitats 

que proposa estan dissenyades sota criteris de necessitat i vulnerabilitat i sempre 

s’emmarquen en els criteris d’universalitat, accessibilitat, acceptabilitat, qualitat i 

disponibilitat.  

 

Un factor a considerar pel que fa la viabilitat sociocultural dels projectes del SPL i, en 

particular de la intervenció en qüestió, és que compta amb personal mèdic voluntari, el 

qual té qualitats mèdiques innegables però també, i tan o més importants, capacitats per 

a crear vincles de confiança, compromís i suport a les persones que atèn, tenint en 

compte la fragilitat de la seva situació. A banda de qüestions tan fonamentals com el 

coneixement de l’àrab, el personal mèdic és flexible i prioritza la comoditat del pacient 

en la seva visita mèdica –és per això, per exemple, que sempre compta amb personal 

mèdic femení, sobretot, en serveis susceptibles a tabús socials i culturals com són la 

ginecologia o la planificació familiar, que en aquesta primera fase de projecte no han 

afectat.  

 

L’intercanvi d’opinions i suggeriments amb la població beneficiària és també una part 

fonamental dels projectes del SPL, entenent que sense poder gaudir del contacte directe 

amb els titulars de drets, la identificació de les seves necessitats o de les possibles 

deficiències del projecte seria gairebé impossible. 
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Pel que fa la viabilitat política, el SPL continua sent reconegut pel Ministeri de Salut 

libanès i totes les seves clíniques es troben degudament alineades amb les prioritats 

sanitàries nacionals. A causa de la fragilitat i la fragmentació del sistema sanitari del 

Líban, la coordinació amb el Ministeri de Salut, però també amb les principals agències 

de les Nacions Unides o amb altres organitzacions no governamentals, és fonamental. 

La intervenció, doncs, també reconeix i encaixa amb els objectius estratègics d’aquests 

actors. 

  

Tant la vasta experiència del SPL com el seu reconeixement per part dels principals 

actors de l’àmbit de la salut al Líban evidencien que es tracta d’una organització amb 

una capacitat institucional innegable. Durant l’execució d’aquest projecte, el SPL ha 

disposat d’una persona coordinadora del projecte que ha treballat des de Halba i s’ha 

ocupat del reclutament de personal mèdic especialitzat. L’ACL i la FPS, per la seva 

banda, també tenen una gran experiència en matèria de cooperació i acció humanitària i, 

en aquest cas, s’han ocupat dels aspectes tècnics i de gestió de la informació des de 

Catalunya. 

 

En referència a la viabilitat financera, el projecte ha presentat un pressupost molt ben 

ajustat a la capacitat econòmica i a les característiques de les activitats a les quals 

s’havia de fer front.  

 

Per últim, i en relació a la durabilitat de l’impacte generat, el projecte és sostenible en 

tant que els equips adquirits tenen una vida útil extensa i són amortitzables. En aquest 

sentit, l’adequació del servei oftalmològic de la clínica de Halba del SPL queda garantit 

pels propers anys. De totes maneres, cal ser conscients que, tot i l’evident millora 

qualitativa del servei, aquest encara ha de fer èmfasi en la difusió -amb l’objectiu 

d’augmentar-ne l’abast- i la sensabilització -per contribuir en la tasca de prevenció-. 

Alhora, la creixent demanda evidencia que les actuacions d’aquest tipus continuaran 

sent necessàries en un futur molt proper per poder afrontar amb la màxima 

professionalitat i qualitat tècnica i humana la crisi humanitària en quèe es troba immersa 

la regió. 

 

Un cop s’ha esgotat el finançament extern, el SPL s’encarrega de l’equipament i en farà 

ús durant el màxim temps possible, amb l’objectiu de millorar les condicions de salut 

dels refugiats i els libanesos vulnerables. L’equip de doctors voluntaris i el personal 

administratiu del centre té un alt grau de compromís amb els pacients. 

 

 

Hipòtesis i factors externs 

 

Les hipòtesis plantejades durant la formulació s’han mantingut estables, cosa que ha 

permès l’execució del projecte en els terminis i els objectius plantejats.  

  

Durant la identificació, l’equip tècnic de les organitzacions responsables del projecte es 

va encarregar d’elaborar un diagnòstic, a través del qual es van analitzar les 

característiques del sistema sanitari libanès i, per altra banda, les necessitats i les 

mancances de les persones refugiades i libaneses vulnerables en matèria de salut.  
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En aquest sentit, el nombre de persones visitades pel servei durant aquests sis mesos 

prova que ha estat una intervenció que s’adequa, realment, a les necessitats de la zona 

d’intervenció i de la població beneficiària tenint en compte les problemàtiques 

detectades.  

 

També, s’ha fet palesa l’adaptabilitat de la iniciativa als tempos del projecte -sis mesos 

per fer efectives les activitats- i, en aquest sentit, s’ha pogut gaudir dels equips mèdics 

des del primer mes de la implementació, la qual cosa evidencia la rapidesa en les 

transaccions, la gestió de l’obtenció i la posada en pràctica del material nou. 

 

Per últim, cal fer esment de la situació sociopolítica del Líban, marcada pel context 

regional d’inestabilitat i per la guerra a Síria, que no deixa de provocar èxodes massius 

de població civil que s’estableix, sobretot, als països veïns. Tot i que la situació de 

seguretat es manté relativament estable al Líban, cal tenir en compte que la pressió a la 

qual estan sotmesos la majoria dels servei bàsics com a conseqüència d’un augment 

exponencial de la demanda genera, i continuarà generat, una emergència humanitària en 

què, tant l’ACL com la FPS, i també el SPL, ens hem compromès. 

 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

Punts forts: 

 

 Rapidesa en l’obtenció i la posada en pràctica de l’equipament. 

 Rapidesa en la disposició de personal mèdic competent per al servei 

oftalmològic. 

 Adequació de la tecnologia emprada a les necessitats de la població beneficiària. 

 Bona rebuda entre els col·lectius més desfavorits: libanesos i sirians refugiats. 

 Suport de la ràdio local en la difusió del servei. 

 Capacitat operativa per poder acollir la iniciativa ministerial per a dur a terme 

una campanya d’immunització entre els infants de la zona. 

 

Punts febles: 

 

 Necessitat de modernitzar l’equipament d’altres serveis essencials de la clínica 

continua vigent. 

 Necessitat de major difusió i coneixement de la clínica del SPL per poder gaudir 

d’un major abast, sobretot, entre la creixent població refugiada que habita la 

regió d’Akkar. 

 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

El projecte preveia activitats de sensibilització sobre terreny que no s’han pogut dur a 

terme per motius de manca de pressupost. En concret, s’havia previst tota una activitat 

del projecte dedicada de forma exclusiva a la sensibilització, a través de la qual s’havia 

d’engegar una campanya de prevenció, higiene i bons hàbits en matèria de salut dental, 

oftalmològica i ginecològica. Aquesta campanya comptava amb la realització de 

materials informatius que s’havien de dstribuir directament des del centre mèdic de 

Halba i amb l’elaboració de materials didàctics per a les escoles de la zona. Amb 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

aquesta activitat no només es volia fomentar el coneixement sobre la salut en els àmbits 

específics de la salut ocular, dental i ginecològica, sinó que també es volia emfasitzar en 

la importància de la higiene i la prevenció per reduir el risc de contraure malalties 

infeccioses i altres possibles alteracions per a la salut, sobretot tenint en compte 

l’elevada pressió demogràfica que pateix la regió d’Akkar, en particular la seva ciutat 

principal, Halba. 

 

Dins aquesta activitat, el SPL va decidir que calia promocionar i visibilitzar el nou 

servei oftalmològic i fer saber de la importància d’una bona salut ocular. Es per això 

que, tot i la manca de fons, amb aportació pròpia i dels recursos comunitaris, s’han 

editat tríptics i fet difusió a la radio comunitària.  

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

Les organitzacions sòcies en aquest projecte, n’hem fet una valoració positiva. 

 

En l’aspecte organitzatiu, s’han complert les tasques que cadascuna de les 

organitzacions tenia encomanades i, per tant, el projecte s’ha pogut desplegar sense 

majors dificultats en aquest sentit.  

 

Pel que fa l’impacte general, es considera rellevant la creixent assistència del col·lectiu 

refugiat als centres mèdics i, en particular, als serveis especialitzats, tenint en compte 

que solen ser serveis de difícil accés pel col·lectiu i caracteritzats per baixos nivells de 

periodicitat en les visites en general. A més, també es considera positiva la bona 

acceptació que ha tingut l’adquisició d’equipament nou entre el personal mèdic que, tot 

i haver de capacitar-se per fer-ne ús, l’ha considerat accessible i valuós en termes 

d’adaptabilitat a les necessitats bàsiques del col·lectiu i d’un servei com l’oftalmològic.  

 

Quant a la viabilitat econòmica, el projecte s’ha adaptat a les modificacions 

pressupostàries inicials i s’ha ajustat a aquestes, tot i que és evident que l’abast del 

projecte ha quedat certament limitat. Tot i així, i tenint en compte que es tracta 

d’equipament modern i amb una vida útil alta, podem considerar que es tracta d’una 

intervenció rendible i eficient. 

 

Finalment, evidenciarem que la tasca de les organitzacions sòcies d’aquest projecte té 

vocació de continuïtat al Líban tan individualment com a través de futures intervencions 

conjuntes per continuar contribuint a l’exercici real del dret a la salut al Líban. 
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

MARÇ 2016 

 

Les fotografies corresponen a la missió sobre terreny efectuada per l’equip tècnic del 

Fons Català. 
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