
 

 

1 

 

 

Ruta de seguiment 
Campanya d’Emergència per Haití 

 
Llocs i projectes vinculats 
 

 Departament Nord-est: Municipis de Carice, Monbin Crochu i Vallières (p.2223) 
 Departament  Sud-est: Municipis de Cayes Jacmel, Marigot, Belle Anse, Thiotte, Grand 

Gosier et Anse a Pitres (p.2222) 
 Port au Prince (p.2168, p.2008, p.2222 i p.2223)- OTC-AECID, Creu Roja i PNUD 
 Municipi de Leogane (p.2168) 
 Municipis de Dajabón i Restauración, a la frontera binacional RD- Haití (p.2223) 
 Fòrum del CIT- Comitè Intermunicipal Transfronterer, 29-30 gener al municipi de 

Comendador, RD 
 Municipi de Belladaire, a la frontera binacional RD- Haití  
 Santo Domingo- seu PNUD (p.2222 i p.2223) 

 
 
Data: 10 gener al 3 de febrer de 2011 
 
Equip tècnic mixt:  
 
En el marc de la Missió de seguiment de la Campanya d’emergència pel terratrèmol d’Haití, es 
va conformar un equip mixt integrat per: 
 

- Victòria Planas Fusté: Àrea Centreamèrica, Mèxic i Carib i Unitat d’Avaluació del Fons 
Català.   

- Rosa Parés: Membre de l’equip assessor de les contraparts haitianes SKDK i Le 
Mabouya i representant de la Casa d’Haití. 

- Rubén Espinosa: consultor extern de Grimorum, implicat en l’aixecament de Línies de 
Base dels projectes 2222 i 2223 (del 16 al 27 de gener) 

 
Entre el 22 i el 24 de gener el President del Fons, Teo Romero, es va incorporar a la Ruta de 
seguiment dels projectes 2168 al municipi de Leogane i al projecte 2222 al municipi de Cayes 
Jacmel, al Sudest d’Haití. 
 
El dia 31 de gener s’incorpora a l’equip David Díaz, consultor de “Semillas de Agua”- Colòmbia, 
per acompanyar el procés de disseny de la curricula del Centre de Formació Professional de 
Carice-CFPC, la identificació de espècies forestals al municipi de Restauración i les cadenes 
de valor vinculades a la gestió del bosc, i el procés d’establiment de mecanismes i acords per 
la cooperació intermunicipal transfronsterera entre els municipis de Restauración y Dajabón a 
República Dominicana i Carice, Mombun Crochu i Vallières a Haití. 
 
 
AGENDA – Accions realitzades en el marc de la visita de seguiment sobre terreny 
  

10 gener Anada Barcelona- Santo Domingo 
 

11 gener Trasllat de Santo Domingo a Dajabón 
 

12 gener Visita al municipi de Restauración (vinculada al p. 2223) 
- Reunió amb l’alcalde (síndico) i el Consell municipal 
- Reunió amb Asodeforest 
- Recorregut pel municipi. Visita als aserrillos  
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13 gener Visita al municipi de Dajabón, RD (vinculada al p.2223) i trasllat a Carice, 
Haití 

- Reunió amb la vicealcaldessa i presidenta de l’ADEL a l’ajuntament 
de Dajabón, RD 

- Reunió equip SKDK a Carice, Haití per programar l’agenda 
relacionada amb el projecte 2223 
 

14 gener - Reunió amb el Comitè de Gestió del Centre de Formació Professional 
de Carice-CFPC i recorregut per les instal.lacions de l’escola. 

- Reunió amb el Consell de Coordinació i l’equip director del SKDK. 
Creació del Comitè de seguiment del projecte 2223 integrat per 
SKDK- Fons Català- Fondo Galego i Casa d’Haití 

- Reunió amb l’equip tècnic de SKDK per traslladar el model d’informe 
de seguiment, així com els mecanismes i procediments per a la 
justificació del projecte 
 

15 gener - Reunió amb les autoritats municipals de Carice: alcalde i alcalde 
auxiliar i el Consell de Coordinació i l’equip director del SKDK. 

- Lectura, revisió i signatura del conveni de col.laboració entre SKDK-
Fons Català i Fondo Galego- Casa d’Haití 
 

16 gener Taller d’aixecament de Línies de Base del p.2223- Sessió 1 
 

17 gener Taller d’aixecament de Línies de Base del p.2223- Sessió 2 
 

18 gener Taller d’aixecament de Línies de Base del p.2223- Sessió 3 
 

19 gener Trasllat de Carice a Port au Prince 
 

20 gener Trasllat de Port au Prince a Cayes Jacmel  
- Reunió equip Le Mabouya a Cayes Jacmel, Haití per programar 

l’agenda relacionada amb el projecte 2222.   
- Creació del Comitè de seguiment del projecte 2222 integrat per Le 

Mabouya- Fons Català i Casa d’Haití 
 

21 gener - Taller d’Aixecament de Línies de Base del p. 2222- Sessió 1 
- Visita a l’Hospital de Cayes Jacmel construït per l’ALBA i gestionat 

per Cuba (32 metges cubans). Entrevista amb la Brigada Cubana 
 

22 gener - Taller d’Aixecament de Línies de Base del p. 2222- Sessió 2 
(consultor extern) 

- Trasllat Jacmel- Port au Prince per recollir el President del Fons 
Català.  

- Reunió institucional amb Jude Saint-Natus Director de Colectivitats 
Locals- Ministeri de l’Interior i Joseph G. Louis, Director executiu de 
la Conference National des maires haitiens sur leadership  

- Trasllat Port au Prince- Leogane 
- Visita de seguiment sobre terreny del p. 2168 executat per Creu Roja 

al municipi de Leogane 
- Trasllat Leogane- Cayes Jacmel 
- Sopar de benvinguda Le Mabouya-Fons Català- Equip mixt  

 

23 gener - Visita al taller de ceràmica de producció de filtres d’aigua a Jacmel 
(vinculat p.2222 i 2223) 

- Reunió i dinar institucional amb l’alcalde de Cayes Jacmel 
- Revisió i signatura del conveni de col.laboració entre SKDK-Fons 

Català- Casa d’Haití 
 



 

 

3 

 

24 gener - Taller d’Aixecament de Línies de Base del p. 2222- Sessió 3 
- Reunió amb l’equip tècnic de Le Mabouya per traslladar el model 

d’informe de seguiment, així com els mecanismes i procediments per 
a la justificació del projecte 

 

25 gener Trasllat de Cayes Jacmel a Port au Prince 
 

- Reunió a l’OTC-AECID: Mª Carmen Rodríguez Arce, Coordinadora 
General OTC i Laura Cartañà Llach, Coordinadora adjunta 
  

- Reunió amb Pilar Palomino Cap de Missió de Creu Roja Espanya a 
Port au Prince (p. 2168) 

 

26 gener - Reunió amb Arnaud Dupuy- Cap de la Unitat de Medi Ambient i 
Ovidio Ibáñez, Tècnic Unitat de Medi Ambient del PNUD Haití 
 

- Reunió amb Suzy Castor, directora del CRESFED i responsable del 
p.2008. Entrevista a Suzy Castor, entrevista i traspàs del model 
d’informe de seguiment, així com els mecanismes i procediments per 
a la justificació del projecte 

 

27 gener Trasllat de Port au Prince a Santo Domingo 
 

28 gener - Trasllat de Santo Domingo al municipi de Comendador, RD 
- Participació al Fòrum del CIT- Comitè Intermunicipal Transfronterer al 

municipi de Comendador, RD. 
 

29-30 gener - Fòrum del CIT- Comitè Intermunicipal Transfronterer al municipi de 
Comendador, RD. 

- Trasllat de Comendador, RD al municipi de Belladaire, Haití amb els 
alcaldes d’Elías Piña, RD y de Belladaire. Visita sobre terreny del 
projecte del FAMSI-Municipia 2010. 

- Trasllat de Comendador a Santo Domingo 
 

31 gener - Reunió institucional amb Mauricio Ramírez, Representante Residente 
Adjunto PNUD- República Dominicana i Anyarlene Bergés, Oficial de 
Gobernabilidad, PNUD- República Dominicana 

- Reunió amb David, de Raices de Agua, Colòmbia, consultor extern 
pel projecte 2223 (curricula i prototip constructiu CFPC) 
 

1-2 febrer - Trasllat Santo Domingo-Dajabón 
- Visita al municipi de Restauración per tancar acords respecte al p. 

2223: obertura de camins, proveïment de fusta i serradures, oferta de 
pràctiques pels alumnes del CFPC. Reunió amb l’alcalde Pastor, i 
Rosa Carrasco, representant del Ministeri de Medi Ambient a la zona. 

- Visita al municipi de Dajabón per tancar acords respecte al p. 2223: 
oferta de pràctiques pels alumnes del CFPC 
 

3 febrer - Trasllat Dajabón- Santo Domingo 
- Vol Santo Domingo- Barcelona 

 

 
La visita ha contemplat un seguit d’accions emmarcades en diferents components: 
 

A. Seguiment:  
 

a.1) S’ha fet el seguiment dels projectes 2008, 2168, 2222 i 2223. Excepte pel projecte 
2008 que s’ha realitzat la reunió a Port au Prince ateses les dificultats per traslladar-se a 
Gonaives , s’han realitzat visites sobre terreny, les quals han inclòs reunions de treball amb 
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les contraparts locals, anàlisi de conjuntura de la crisi i possibles canvis i adequacions dels 
projectes al nou context arran de l’epidèmia de còlera que afecta tot el país i el context 
post-electoral arran de les eleccions generals del dia 28 de novembre de 2010. 
 

 

Projecte 2223. Desenvolupament local sostenible i inclusiu per a la reconstrucció de 3 
municipis fronterers del Nord est d’Haití 

 

Data 
 

Lloc Accions 

12 gener Restauración, Seu 
ASODEFOREST 

Reunió amb ASODEFOREST i ADEL frontera 

 
ASODEFOREST és membre de l’ADEL- Agencia de Desarrollo Local de la Frontera i és l’entitat 
que té més fusta de la regió. 
 
Expliquen que cal  enfortir la indústria processadora de fusta a la frontera en el context de la 
reconstrucció d’Haití. Comenten que tenen bambú guadua, però que no està inventariat i que 
cal certificar el grau d’elasticitat del bambú. Es comenta que els assesors colombians que estan 
acompanyant el projecte de Carice poden donar assessorar i treballar en aquests temes. 
 
Es proposa establir una cultura forestal a Carice a partir d’intercanvis transfronterers entre 
Restauración i Carice: fent pràctiques de tota la cadena forestal en espais adequats. En aquest 
sentit cal establir acords entre Carice i Asodeforest per poder rebre i preparar estudiants del 
Centre Professional en pràctiques. 

 
Se sol.licita a Asodeforest una proposta per escrit  d’oferta de fusta bruta, de fusta de desperdici 
(curta, xapa i serradures); equips i maquinària disponible i transport 
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Data 

 
Lloc Accions 

12 gener Ajuntament de 
Restauración, RD 

Reunió amb l’alcalde i el Consell Municipal, ADEL-
Frontera i representants de Probosque i 
ASODEFOREST 
 

 
En aquesta reunió es presenta el Fons Català i la proposta d’intervenció als municipis de 
Carice, Mombun Crochu i Vallières a Haití. Expliquem que el projecte 2223 té un component de 
disseny de curricula o pla d’estudis en construcció i fusteria i la construcció d’un prototip amb 
materials locals.  
 
Es proposa un marc de col.laboració binacional transfronterer entre el municipi de Carice, Haití i 
el municipi de Restauración, RD. S’explica que Carice té un centre de formació professional 
actiu però amb grans dificultats, atès el grau de desforestació, per aconseguir fusta i per enviar 
els alumnes a fer les pràctiques per poder diplomar-se. Restauración explica l’interès de crear 
un centre de formació professional en el seu municipi i la necessitat d’assessoria tècnica per 
dissenyar els plans d’estudis. 
 
Es proposa crear aliances entre els dos països a partir del projecte 2223, concretament del 
Centre de Formació Professional de Carice, que es concretarien en: 
 

a) Crear una Escola Taller a Restauración amb el suport del Centre Professional de 
Carice. 
b)    Proporcionar fusta de Restauración al Centre Professional de Carice, unificant 
criteris per a l’explotació del bosc (gestió sostenible) 
 

El municipi de Carice pot aportar organització, materials locals que substitueixin el ciment armat 
i el ferro, i el pla d’estudis (continguts, principis i valors). El municipi de Restauración pot aportar 
sistemes de maneig sostenible del bosc, cooperació tècnica i matèria prima: bambú, fusta de 
primera, de segona i serradures (per fer servir coma biomassa pels forns d’argila) 
 
ASODEFOREST explica que tenen prou fusta per enviar a Haití i llavors d’espècies forestals 
autòctones. També poden assegurar el transport. 
 
Ens emplacem a una segona reunió tornant d’Haití per afinar els nivells d’acord que es volen 
establir i els procediments a seguir. 
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13 gener Ajuntament de 

Dajabón 
Reunió amb la vicealcadessa de Dajabón i ADEL 
frontera 

 
La vicealcadessa és presidenta de l’ADEL, que està integrada per 22 organitzacions i 
l’ajuntament. Treballen cinc cadenes de valor: fusta, mel, hortalisses i fruites, làctics, cultura i 
turisme. En aquest marc, es negocia la possibilitat de que els alumnes del Centre de Formació 
Professional de Carice puguin fer les pràctiques d’agricultura al municipi de Dajabón. 
 
La vicealcadessa comenta que l’ADEL és un ens independent i que pot establir vincles directes 
amb Haití. Comenta que no veu cap problema en rebre estudiants del Centre Professional de 
Carice, Haití. 
 

 
 

 
13 gener Carice. Seu SKDK Reunió consell de coordinació de SKDK i equip 

director. 

En aquesta reunió es programa l’agenda relacionada amb el projecte 2223. Presentem els dos 
fons que estan donant suport al projecte: Fondo Galego i Fons Català. Expliquem el procés 
evaluatiu programat per aquest projecte, el qual contempla un aixecament de Linia de Base i 
una avaluació final. Sol.licitem una reunió amb les autoritats municipals de la conca del Nord 
est: municipis de Carice, Vallières i Mombun Crochu. 
 
S’aclareix que el Consell de coordinació de SKDK és la contrapart local d’aquest projecte. 
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14 gener Carice, oficines 

del CFPC 
Reunió amb el Comitè de Gestió del Centre de 
Formació Professional de Carice-CFPC i el Consell de 
Coordinació de SKDK i recorregut per les instal.lacions 
de l’escola. 

En el marc de la reunió es fa la presentació del Fondo Galego i el Fons Català i la seva 
implicació en aquest projecte. El Director del Centre CFPC presenta una perspectiva històrica 
del CFPC i explica el funcionament acadèmic i institucional.  
 
En el tercer punt, SKDK presenta la seva trajectòria com a organització municipalista de segon 
nivell i el seu rol en aquest projecte.  
 
Pel que fa als actors implicats, se situa el CFPC com a col.laborador implicat directament en els 
següents Resultats esperats: curricula professional o pla d’estudis i el disseny de prototip de 
construcció que es desenvoluparà en el marc del projecte. El Consell de Coordinació de SKDK 
forma part del Consell de Gestió del CFPC com a entitat promotora de la creació del Centre des 
de l’any 2001, juntament amb la Direcció del CFPC, l’ajuntament de Carice, un representant 
comunal i un representant de les organitzacions socials de Carice. 
 
En el marc de la reunió s’explica que hi ha un conjunt d’assessors externs que ha acompanyat 
la realització del Pla de Desenvolupament Local de Carice, del qual forma part el Centre CFPC. 
Alguns d’aquests assessors s’implicaran en el projecte 2223 per acompanyar en la definició del 
Pla d’estudis de les curricules de Construcció, egroecologia i economia social, així com en el 
prototip de model constructiu adaptat. El Pla d’estudis es validarà a nivell nacional al INFP- 
Institut Nacional de Formació Professional d’Haití. 
 
Expliquem els marcs d’acords aconseguits amb els municipis fronterers de Restauración y 
Dajabón, pel que fa al proveïment de matèries primeres (fusta, serradures coma biomassa pel 
forn de ceràmica) i la possibilitat de que els alumnes puguin fer les pràctiques en aquests dos 
municipis dominicans. També expliquem que el suport serà mutu ja que l’experiència del CFPC 
de Carice es preveu replicar a Restauración, a partir d’una sol.licitud del propi municipi. 
  
Pel que fa als mecanismes d’autofinançament i sostenibilitat del CFPC s’està d’acord en 
incorporar la producció de filtres d’aigua d’argila de la zona, amb la implicació del grup de dones 
“Eau karis” i l’assessorament de Le Mabouya, contrapart del projecte 2222 a Cayes Jacmel. 
S’explica que un representant de SKDK ens acompanyarà a Cayes Jacmel per veure els filtres 
d’aigua i establir els mecanismes de coordinació amb Le Mabouya.  
 
Manifesten que el projecte és molt important perquè és un estímul important per la reactivació 
del Centre, el qual ha passat per moments crítics atribuïts al context i la problemàtica actual 
d’urgència provocada pel terratrèmol i l’epidèmia de còlera que ha agreujat la situació de la 
població de la zona que ja era crítica abans dels desastres. 
 
Els convidem a incorporar-se a l’equip de facilitadors i facilitadores que s’implicaran en 
l’aixecament de la Línia de Base d’aquest projecte. 
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14 gener Carice, seu SKDK Reunió amb el Consell de Coordinació, equip director i 

administrador del SKDK 
 

Es Crea el Comitè de seguiment del projecte 2223 integrat per SKDK- Fons Català- Fondo 
Galego i Casa d’Haití.  
 
Es fa el traspàs del model d’informe de seguiment, així com els mecanismes i procediments per 
a la justificació del projecte i la preparació del primer informe de seguiment narratiu i financer. 

 
15 gener Carice Reunió amb els alcaldes de l’arrondissement de 

Vallières, el Consell de Coordinació, l’equip director del 
SKDK i el Centre de Formació Professional 

                                                    

                                        
 
L’objectiu de la reunió es presentar el projecte 2223 als alcaldes de la conca: Carice, Mombun 
Crochu i Vallières, fent èmfasi en el component d’enfortiment intermunicipal amb enfocament 
territorial per disminuir els riscos i mitigar els desastres.  
 
A la reunió hi participen dos dels tres alcaldes de Carice. En el marc de la reunió es fan les 
presentacions dels participants, seguit de la presentació del Fons Català i del Fondo Galego, 
SKDK presenta la contextualització del projecte dins l’àmbit del desenvolupament local amb 
visió intermunicipal. Apunta la orientació del projecte a reforçar la institucionalització local amb 
la legitimització de la societat civil organitzada. SKDK planteja que l’ajuntament de Carice ha de 
liderar el projecte a la conca. 
 
Els alcaldes plantegen que se senten abandonats pel govern central, en el sentit que no hi ha 
forces de seguretat actives que protegeixin la població ni el medi ambient, sobretot pel que fa al 
component normatiu del projecte pel que fa a riscos i desastres, els preocupa el cóm es faran 
cumplir les normes. Es comenta que, finalment, els alcaldes són els representants del govern a 
la comunitat i té la responsabilitat de vetllar per la població. 
 
S’apunta que el context actual que viu la comunitat i el país és un repte i que no es pot aturar el 
procés de desenvolupament local. Cal la implicació dels alcaldes perquè s’empoderin en el 
territori. 
 
En el marc de la reunió s’explica de manera detallada el projecte, el marc de col.laboració que 
s’està construint amb els municipis de Restauración i Dajabón a República Dominicana, i la 
Línea de Base del projecte 2223 que s’aixecarà a partir de demà i que implicarà també la 
participació dels alcaldes i de tots els actors de la conca. 
 
L’ajuntament de Carice manifesta el seu interès en participar en aquest projecte, i nomenaran 
un representant executiu.  
 
Per a la gestió del projecte es crearà: 
 
a) Comitè de Gestió: integrat per representants de tots els actors implicats: 3 ajuntaments, 
SKDK i CFPK (Centre de Formació professional) 
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b) Comitè executiu: integrat pels responsables de gestió i execució de les accions 
c) Comitè de seguiment: integrat per SKDK, Fondo Galego, Fons Català, Casa d’Haití 
 
Informem que hi ha prevista una visita institucional a Galícia i, probablement, a Catalunya de 
dos representants. 
 

 
 

Projecte 2222. Desenvolupament local sostenible i inclusiu per a la reconstrucció de 6 
municipis fronterers del Sud est d’Haití 
 

 

Data 
 

Lloc Accions 

20 gener Cayes Jacmel, 
seu Le Mabouya 

Reunió amb el Consell de Coordinació de Le Mabouya 
i representant de SKDK 

 
Reunió equip Le Mabouya a Cayes Jacmel, Haití per programar l’agenda relacionada amb el 
projecte 2222 i creació del Comitè de seguiment integrat per Le Mabouya- Fons Català i Casa 
d’Haití. 

 
S’acorda establir un marc de partenariat tècnic i metodològic entre Le Mabouya i SKDK per a la 
creació del taller d’argila del Centre de Formació Professional de Carice vinculat al p.2223 i la 
producció de filtres d’aigua, i per al traspàs de metodologies participatives de part de SKDK a 
Le Mabouya. 
 
 

 
23 gener 
 

Cayes Jacmel Visita al taller de ceràmica de producció de filtres 
d’aigua a Jacmel 

En el marc de l’acord anterior, i amb la participació del President del Fons, es visita un taller de 
producció de filtres d’aigua instal.lat amb el suport i acompanyament de Le Mabouya. Fem un 
reportatge en vídeo de la producció de filtres. 
 

                           
 
 
 

 
23 gener 
 

Cayes Jacmel Reunió amb l’alcalde de Cayes Jacmel i President de la 
conca 16 del Sud-est 

 
Reunió institucional, entre l’alcalde de Cayes Jacmel, Le Mabouya i el Fons Català, representat 
pel President. 
 
S’explica l’estructura administrativa i territorial d’Haití i el rol dels alcaldes, els CASEC- Comitès 
de Secció Comunal (electes) i ASEC- Assemblees de secció Comunal. 
 
Presentem el projecte 2222 i exposem el rol que s’espera dels ens locals implicats. L’alcalde de 
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Cayes Jacmel és el president de l’arrondissement integrat pels sis municipis implicats en aquest 
projecte, per la qual cosa afavorirà i promourà aquesta implicació intermunicipal.  
 

 
 

 
24 gener Cayes Jacmel, 

seu Le Mabouya 
Reunió amb el Consell de Coordinació de Le Mabouya 
 

Reunió amb l’equip tècnic de Le Mabouya per traslladar el model d’informe de seguiment, així 
com els mecanismes i procediments per a la justificació del projecte 
 

 
 

Projecte 2168. Projecte allotjament temporal progressiu Shelter 
 

 

Data Lloc Accions 

22 gener Leogane Visita sobre terreny 

 
Amb la participació del President del Fons es fa un recorregut per la zona del municipi de 
Leogane on s’estan instal.lant els shelters, amb els tècnics de Creu Roja Espanyola: Gonzalo 
Gómez i Clara. 
 
Creu Roja està implementant un programa d'alberg a mig i llarg termini, que consisteix en la 
instal·lació d’allotjaments progressius o shelters. Consten d'una estructura metàl·lica coberta de 
18 metres quadrats, que pot evolucionar progressivament tant en superfície com en materials 
de recobriment. 
 
Durant el recorregut observem i visitem shelters coberts amb lona plastic, que, segons 
expliquen els tècnics de CR,  posteriorment es cobriran amb ciment i malla metàl·lica. Ens 
expliquen que el nombre de mòduls que es lliura depèn del nombre de membres de les unitats 
familiars. Aquest caràcter progressiu permet que aquests mòduls puguin també ser utilitzats 
com a espais comunitaris, com ara aules educatives o centres de salut. 
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Projecte 2008. Reforçament Programa de prevenció de riscos i emergències a la 
comunitat de Gonaives, Haití 
 

 

Data Lloc Accions 

26 gener Port au Prince Reunió amb Suzy Castor, directora del CRESFED 
 

 
Reunió tècnica i d’anàlisi de conjuntura de la crisi i el rol dels ens locals a Haití. 
 
Presentem els models de justificació i de presentació d’informes narratius i financers. El projecte 
ja ha iniciat. No podem fer una visita sobre terreny per problemes de logística i complicacions 
per accedir a la zona de l’Artibonite on s’està executant el projecte. Ens emplacem a una futura 
visita quan el projecte estigui més avançat. 
 
Fem una entrevista a Susy Castor, com a referent del municipalisme haitià.  
 

 
 

a.2) S’ha traslladat a les contraparts locals els models, els mecanismes i procediments per 
a la justificació dels projectes, dissenyats o adaptats pel Fons Català. 
 

Data Lloc Visita de seguiment 
(projecte i actors) 

Observacions 

14 gener Carice p.2223 
Equip SKDK 

Traspàs del model d’informe de seguiment, 
així com els mecanismes i procediments 
per a la justificació del projecte 
 

24 gener Cayes 
Jacmel 

p.2222 
Equip Le Mabouya 

Traspàs del model d’informe de seguiment, 
així com els mecanismes i procediments 
per a la justificació del projecte 
 

26 gener Port au 
Prince 

p.2008 
Directora del 
CRESFED 

Traspàs del model d’informe de seguiment, 
així com els mecanismes i procediments 
per a la justificació del projecte 
 

  
 
a.3) S’han revisat i signat els convenis de col.laboració Nord-Sud entre el Fons Català i les 
organitzacions haitianes: SKDK i Le Mabouya. 

 

Data Lloc Visita de seguiment 
(projecte i actors) 

Observacions 

15 gener Carice p.2223 Lectura, revisió i signatura del conveni de 
col.laboració entre SKDK-Fons Català i 
Fondo Galego 
 

23 gener Cayes 
Jacmel 

p.2222 Revisió i signatura del conveni de 
col.laboració entre SKDK-Fons Català- 
Casa d’Haití 
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B. Avaluació 
 

b.1) S’ha integrat l’equip mixt per aixecar les Línies de Base dels projectes del Sud-est 
(2222) i Nord-est (2223) i realitzar l’avaluació final dels projectes 2222 i 2223. 
 
b.2) S’ha participat, com a membres de l’equip mixt, en el procés d’aixecament de Línies de 
Base als departaments del Nord-est (p.2223) i del Sud-est (p.2222), amb les contraparts 
locals i el consultor extern. 

 

           
 

L’aixecament de la Línia de Base contempla tres moments o fases. Pel que fa al procés 
realitzat amb les contraparts SKDK de Carice i Le Mabouya de Cayes Jacmel, atesa la situació 
als territoris on s’executaran els dos projectes, agreujada per l’epidèmia del còlera i el context 
post electoral, s’ha hagut d’incorporar una fase prèvia de revisió, adequació i reformulació de la 
matriu de planificació dels projectes 2232 i 2223, per ajustar els resultats esperats dels dos 
projectes a la nova conjuntura. 
  
En aquest sentit, l’aixecament de les dues Línies de Base (p,.2222 i 2223), contemplarà 4 
moments o fases, amb diferents nivells de responsabilitat: 

 

Moment de les Línies de Base Equip Responsable Producte i Dates 
 

Fase 1- Revisió, adequació i reformulació 
de la matriu de planificació dels projectes 
2223 i 2223. 
 

Equip Mixt  
 
Equip SKDK- Escola de 
Planificació 
Equip Le Mabouya 

2 Matrius de Marc 
Lògic ajustades 
 
Gener 2011 

Fase 2- Traspàs del mètode i l’eina de la 
“cadena de canvis” a les contraparts locals 
(SKDK y Le Mabouya) 
 

Equip Mixt 2 Matrius de LB: 
Indicadors (Què), 
actors (Qui),  
metodologia (Com) 
(preguntes i eines de 
recerca) 
 
Gener 2011 
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Fase 3- Aixecament de la informació  Equip SKDK- Escola de 
Planificació 
Equip Le Mabouya 
+ assessora externa 

Informació captada i 
registrada als dos 
territoris  
 
Febrer i març 2011 

Fase 4- Anàlisi de la informació i 
elaboració dels dos informes de Línies de 
Base 
 

Equip Mixt 
 
Validen: 
Equip SKDK- Escola de 
Planificació 
Equip Le Mabouya 

2 informes de LB 
pels dos projectes 
 
Abril 2011 

 
En el marc del taller d’aixecament de Línies de Base s’han desenvolupat les següents accions:  
 

 Precisió de la Matriu de Marc Lògic: impactes, resultats o productes. 
 Precisió dels  Indicadors: Què avaluar i a qui, tot definint: 

- Quins aspectes es volen mesurar o verificar?  
- A qui afecten aquests aspectes o qualitats que es volen mesurar a partir del 

canvi?  
- Quina informació del context necessitem considerar per verificar l’abast i 

l’impacte del resultat?  
- Precisar la unitat de mesura o verificació i l’escala, si é tracta de nivell o de 

grau 
 Disseny dels Tallers.  
 Definició de les fonts d’informació, la informació requerida per font, tècnica de 

recol.lecció per a cadascuna de les fonts i l’eina de registre de la informació.  
 Disseny de les tècniques d’aixecament de la informació i la eina usada per registrar-la 

per a cada tècnica aplicada. 
 Simulació de l’aplicació d’una o vàries tècniques d’informació i el mètode de registre. 
 Cronograma de l’aixecament i registre de la informació.   

 
Durant el Taller d’aixecament de Línia de Base, l’equip mixt ha facilitat i  acompanyat la 
identificació dels propòsits de canvi derivats de la Matriu de Marc Lògic inicial, per poder 
identificar de manera precisa els aspectes de canvi atribuïbles al projecte sobre cada 
situació de canvi i aquells aspectes de canvi atribuïbles al context i als factors externs, 
d’acord amb el referent metodològic “cadena de canvis” que s’ha traspassat als equips de 
les contraparts locals SKDK i Le Mabouya, implicats en l’aixecament de les Línies de Base 
dels projectes 2223 i 2222 respectivament. 

 

                                
 
 

C. Visites institucionals 
 
A Haití: 

 
c.1) Reunió amb autoritats locals municipals: es presenta un llistat de les reunions establertes, 
les quals ja s’han informat a l’apartat de seguiment de projectes, als projectes corresponents: 
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Data Projecte 
Vinculat 

Participants locals 

15/01 2223 Alcaldes de Carice 

23/01 2222 Alcalde de Cayes Jacmel 

 
c.2) Reunió amb representants del Ministeri del Interior i associació de municipis haitians  

 

Data Lloc Participants locals Acords  

22 gener  Port au 
Prince 

Jude Saint-Natus Director de 
Colectivitats Locals- Ministeri 
de l’Interior 
 
Joseph G. Louis, Director 
executiu de la Conference 
National des maires haitiens 
sur leadership 

Es presenten els projectes 
identificats pel Fons Català per dur 
a terme en el marc de la 
reconstrucció en clau local. 
 
S’acorda treballar de manera 
coordinada i amb la visió 
d’enfortiment institucional.  

 
c.3) Reunió amb l’AECID-OTC- Oficina Técnica de Cooperación de Port au Prince per establir 
mecanismes de coordinació per les actuacions al Sud-est- projectes Municipia 2010 i tractar el 
tema del p.2222 presentat al Programa Municipia 2010 i denegat. 

 

Data Lloc Participants  Acords  

25 gener 
 

Port au 
Prince 

Mª Carmen Rodríguez Arce, 
Coordinadora General OTC  
 
Laura Cartañà Llach, 
Coordinadora adjunta 

Es presenten els projectes identificats 
pel Fons Català per dur a terme en el 
marc de la reconstrucció en clau local. 
 
S’acorda presentar la nova matriu de 
planificació del projecte 2222 i el nou 
pressupost per poder-lo presentar a una 
segona convocatòria. 

 
c.4) Reunió de coordinació amb Creu Roja Espanyola 

 

Data Lloc Participants  Acords  

25 gener 
 

Port au 
Prince 

Pilar Palomino 
Cap de Missió 

p.2168 
S’acorda coordinar algunes accions com 
ara la distribució dels filtres d’aigua que 
es produiran a Carice en el marc del 
projecte 2223. 

 
c.5) Reunió amb PNUD-Haití per coordinar i harmonitzar les actuacions a la zona 
transfronterera binacional: Nord-est i Sud- est. 

 

Data Lloc Participants  Acords  

26 gener Port au 
Prince- Seu 
MINUSTHA 

Arnaud Dupuy- Cap de la 
Unitat de Medi Ambient del 
PNUD Haití 
Ovidio Ibáñez, Tècnic Unitat 
de Medi Ambient del PNUD 
Haití 

S’acorda preparar un document marc –
S’acorda establir un marc de 
col.laboració i u acord entre el fons 
Català i el PNUD, emmarcat en la 
convocatòria: Small Grants Programme, 
per poder donar continuïtat als projectes 
2222 i 2223 en l’enfocament territorial 
de conques. 
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A República Dominicana: 
 

c.6) Reunió amb autoritats locals municipals: es presenta un llistat de les reunions establertes, 
les quals ja s’han informat a l’apartat de seguiment de projectes, als projectes corresponents: 

 

Data Projecte 
Vinculat 

Participants locals 

11/01 2223 Alcalde i Consell municipal 
de Restauración, RD 

12/01 2223 Vicealcadessa de Dajabón, 
RD 

 
c.7) Reunió amb organitzacions socials del sector de la fusta per coordinar els components 
productiu i formatiu del projecte 2223 amb enfocament transfronterer. 

 

Data Projecte 
Vinculat 

Participants  

 12 gener 2223 Equip d’ASODEFOREST 
 

 
c.8) Presa de contacte amb la delegació de la UE a República dominicana 

 

Data Lloc Participants  Acords  

 29 gener Ajunt. 
Comen-
dador 

Raphael Seiwald- Tècnic 
de la delegació de la UE a 
República Dominicana 

S’acorda presentar un projecte 
binacional transfronterer a la zona de 
Dajabón- Restauración a RD i Carice, 
Vallières i Mombun Crochu a Haití, a la 
propera convocatòria d’Europe Aid 

 
c.9) Reunió amb PNUD- República Dominicana per coordinar i harmonitzar les actuacions a la 
zona transfronterera binacional: Nord-est i Sud- est. 

 

Data Lloc Participants  Acords  

31 gener Santo 
Domingo, 
Seu 
PNUD 

Mauricio Ramírez, 
Representante Residente 
Adjunto PNUD- República 
Dominicana 
 
Anyarlene Bergés, Oficial 
de Gobernabilidad, PNUD- 
República Dominicana 

S’acorda establir un marc de 
col.laboració i un acord entre el fons 
Català i el PNUD- RD en relació als 
projectes de la frontera binacional. 

 


