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RESUM EXECUTIU
Antecedents: Diferents iniciatives promouen la cultura de l’equitat de gènere a la
ciutat de Barcelona, i des de l’Ajuntament de Barcelona es treballa per generar
sinergies tant entre la societat civil com dins la mateixa estructura municipal.
A Barcelona hi ha una riquesa associativa que impulsa des de la difusió i defensa dels
drets de les dones, fins a l’atenció directe a les víctimes de violència. Associacions de
dones, entitats de serveis etc., impulsen diferents activitats.
L’ACP ha contribuït a aquestes experiències i proposa a l´Ajuntament la present
proposta , on s´uneix la experiència de l´Associació Catalana per la Pau en la defensa
dels drets de les dones al món àrab en l´àmbit de la cooperació al desenvolupament i
la justícia global i les activitats amb la ciutadania catalana per sensibilitzar, educar i
transformar les injustícies i desigualtats globals.
Per tant, aquest projecte surt de les sinergies d´aquets dos actors , i dona continuïtat
al treball realitzat pels mateixos, treballant en 4 dimensions de l´EPD, i que busca
contribuir la cultura de defensa i protecció dels Drets Humans, i la igualtat de gènere
entre la ciutadania de la ciutat de Barcelona, mitjançant:
Generar instruments de
discriminació estructural:

reflexió

i

coneixement

sobre

els

mecanismes

de

Difondre, donar a conèixer i generar incidència mitjans campanyes socials i projectes
que les organitzacions de la societat civil àrab realitzen a la ribera Mediterrània.

Propòsit, objectiu i metodologia de l’avaluació: Aquest document és l'Informe
d’avaluació externa final del Programa “Veu, dona , àrab”, implementat per l'ONG
Associació Catalana per la Pau (ACP) i finançat per l´Ajuntament de Barcelona i
l´Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) l’any 2014.
Aquesta avaluació externa
final ha estat impulsada tant per ACP com per
l´Ajuntament de Barcelona, sota el programa de Barcelona Solidària.
Per a l’ACP aquesta avaluació és fruit de la voluntat de l'entitat d'avaluar l’estratègia
de l’organització respecte al seu treball en Educació per al Desenvolupament en
relació a les seves línies estratègiques : els drets de les dones , l´educació per el
desenvolupament i el Món àrab.
L´ACP ha preparat els Termes de Referència (TdR), i ha seleccionat l'Avaluadora
Mònica Rueda Martínez , especialment tenint en compte l´experiència i coneixement
del món àrab, dels drets de les dones i de l´àmbit de les actuacions de l´educació per
el desenvolupament.
L´objecte de l´avaluació es valorar els resultats obtinguts amb l´execució del
projecte, i realitzar una apreciació objectiva sobre la seva concepció i disseny, línies
d’acció , la seva realització i resultats , amb la finalitat de determinar la pertinença

“VEU , DONA, ÀRAB”- INFORME AVALUACIÓ FINAL
dels seus objectius i el seu grau de realització, l’eficiència en el seu desenvolupament,
la eficàcia, l´impacte i la sostenibilitat.
Tal com està definit en els TdR elaborats per l´ACP, els objectius de l'avaluació són els
següents:
1.Mesurar el nivell de pertinència, adequació , coherència, d’eficàcia i eficiència en la
consecució de l’objectiu específic i els resultats segons el plantejament inicial aprovat
per l´Ajuntament de Barcelona.
2. Quin ha estat el nivell d'impacte del programa mes enllà de l’objectiu específic
plantejat.
3. Identificar bones i males practiques que puguin millorar futures intervencions.
Metodologia: El procés d'avaluació s'ha desenvolupat sobre la base de quatre nivells
de valoració: troballes, anàlisi interpretativa basada en les dades, fets i informacions
oposades; judicis concloents (conclusions); i recomanacions. L'avaluació s´ha dut a
terme d'acord als criteris d'avaluació del Comitè d'Ajuda al Desenvolupament (CAD)
de l'OCDE.
• PERTINÈNCIA / ADEQUACIÓ: La pertinència tracta d'esbrinar si el projecte és
congruent amb les necessitats i les prioritats locals (així com la política del donant).
• COHERÈNCIA: Es realitza a dos nivells. Un d'intern, que valora l'articulació dels
objectius de la intervenció amb els instruments proposats per aconseguir-los i la seva
adequació als problemes. Un altre extern, que analitza la compatibilitat de la
intervenció amb altres estratègies i programes amb els quals pugui tenir sinergies o
complementarietat.
• EFICIÈNCIA: Mesura els resultats (qualitatius i quantitatius) obtinguts com a
conseqüència dels resultats de les activitats. En general, requereix la comparació
d'un enfocament alternatiu per comprovar si s'ha utilitzat el mètode més eficient.
• EFICÀCIA: L'eficàcia mesura el grau en què una activitat aconsegueix el seu
objectiu, o si es pot esperar que ho aconsegueixi a la vista dels resultats esperats.
L'adequació temporal és un criteri implícit al d'eficàcia.
• IMPACTE: analitza els efectes del projecte a major escala (efectes socials,
econòmics, tècnics, mediambientals) sobre els individus, els grups d'edat o de gènere,
les comunitats i les institucions.
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Principals troballes en l´avaluació final del projecte segons criteris :
•
•
•

Pertinència/Adequació: ALTA
Coherència: MITJA-ALTA
Eficiència: BAIXA-MITJA

•
•

Eficàcia: MITJA- BAIXA
Impacte: MIG
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ACRÒNIMS
ONG

Organització No Governamental

ONGD

Organització No Governamental pel Desenvolupament

ACCD

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

ACP

Associació Catalana per la Pau

ACL

Associació Catalunya – Líban

ADJ

Associació de Dones Juristes

FCC

Federació Catalana de Cine-Clubs

FPS

Fundació Pau i Solidaritat

AWO

Arab Women Organization of Jordan

LLWR

Lebanese League of Women’s Rights

PWDC

Palestinian Women Developing Center

UB

Universitat de Barcelona

UAB

Universitat Autònoma de Barcelona

UPF

Universitat Pompeu Fabra

NNUU

Nacions Unides

CEDAW

Comitè per a l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació Contra
les Dones (acrònim en anglès)

EpD

Educació pel Desenvolupament

TdR

Termes de Referència

TD

Titulars de Drets

TR

Titulars de Responsabilitats

TO

Titulars d´Obligacions
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1. DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DE L’AVALUACIÓ I EL SEU CONTEXT
1.1. Antecedents del projecte
L'ACP ha articulat la seva estratègia de treball al voltant de la defensa dels drets als
mitjans de subsistència durables, als serveis públics bàsics, a la pau, a la seguretat
humana i a la participació política, i tracta d'incidir en els determinants que
impedeixen l'efectiu exercici dels mateixos.
Per a l’entitat, les relacions de gènere desequilibrades constitueixen un determinant
addicional per a les dones i les nenes en l'accés i control dels recursos i serveis, de
manera que, si bé l'ACP persegueix revertir les violacions de drets al conjunt de les
poblacions amb les que treballa, també estima necessari incorporar mesures
específiques per incidir sobre les diferències socials de gènere i eliminar les barreres
per al gaudi efectiu dels drets de les dones recollits en el marc internacional de les
NNUU.
L'ACP disposa, des del 2014, d'una Política de Gènere, en la qual es sistematitzen,
ordenen i aprofundeixen les pròpies pràctiques contrastades al llarg dels anys així
com la normativa de referència, incorporant, a més, alguns avanços derivats de la
pròpia reflexió interna de l'associació. L'abast d'aplicació de la política implica tota
l'acció institucional; és a dir:
a) El treball de projecció externa de l'organització, referit als programes i projectes
de cooperació al desenvolupament i acció humanitària que l’ACP impulsa juntament
amb els seus socis locals en els països en els quals treballa, així com les activitats
d’incidència política i de sensibilització (EpD) que duu a terme a Catalunya; aquesta
vessant, però, també inclou tota acció comunicativa que realitza l’entitat amb la
voluntat de difondre la seva activitat.
Tal i com queda recollit en la Política de Gènere de l’entitat, l'enfocament de gènere a
promoure estarà alineat amb l'enfocament Gènere en Desenvolupament (GED)
consolidat a nivell internacional des de la Plataforma d'Acció de Beijing (1995) i que,
superant el tradicional enfocament de necessitats bàsiques, apunta a incidir en la
posició de les dones en articulació als seus interessos estratègics.
b) La dimensió organitzativa interna, apuntant cap a un funcionament que rebutgi
els rols de gènere dins l’entitat –i, per tant, també les seves implicacions en l’àmbit
laboral i participatiu–. La incorporació de l'enfocament de gènere en aquesta dimensió
parteix de la premissa que les organitzacions internament desiguals reprodueixen
desigualtat, pel que implica treballar per una cultura de l'organització sensible a les
desigualtats de gènere i impulsar processos de formació, auto-reflexió i aprenentatge
col·lectiu que es tradueixin en una estructura organitzativa i mecanismes de govern i
gestió que promoguin la igualtat.
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Així doncs, la trajectòria de l'ACP ha anat avançant progressivament en l'aplicació de
l'enfocament de gènere en el seu treball, evolucionant gràcies als aprenentatges de la
pròpia associació, a les relacions amb els nostres socis locals i a l'intercanvi en espais
de reflexió conjunta amb organitzacions de dones i altres ONGD.
Fent efectiu el compromís específic de l’ACP amb les qüestions de gènere, i a través de
diferents socis locals, l’entitat ha establert acords de relació estratègica que s'han
traduït en l’execució de diversos projectes de desenvolupament, destacant, entre ells,
els següents, implementats amb la col·laboració de l’ACCD:
-

“Millora de les condicions socials i econòmiques de les famílies rurals i en
especial de les dones del sud de Líban, Palestina i Jordània”.
Període: 2008-2009.
Finançador/s: ACCD.
Pressupost: 190.500 €

-

“Incrementar i potenciar les capacitats de les organitzacions de dones del
Líban per incidir en les polítiques d’igualtat nacionals, regionals i
comunitàries”.
Període: 2010.
Finançador/s: ACCD.
Pressupost: 213.837 €

-

“Incrementar i potenciar la capacitat d'incidència de les organitzacions de
dones del Líban, Jordània i Egipte”.
Període: 2011.
Finançador/s: ACCD.
Pressupost: 135.000 €

El present projecte s’ha implementat en agrupació amb l’ACL, amb qui històricament
l’ACP ha mantingut relacions de col·laboració, i amb l’Associació de Dones Juristes
(ADJ) i la Federació Catalana de Cine Clubs (FCC).
L'ACL és un aliat estratègic en el treball que l'ACP desenvolupa a la regió de la
Mediterrània i en el conjunt de la regió del MENA. L'ACL ha obert les portes a
organitzacions dels països àrabs i a organitzacions catalanes i al conjunt de la
societat catalana, al coneixement que aquestes tenen i a establir ponts de
comunicació en el context regional.
Amb la ADJ s´ha corroborat que aquest projecte no era el primer treball amb la ACP i
que ja han col·laborat prèviament amb activitats a la ciutat de Barcelona, com son
seminaris a la UB o en altres seminaris relacionats amb les dones al món àrab.
Amb la FCC , la ACP ha realitzat activitats culturals per la sensibilització i l´educació
pel desenvolupament : Al 2012 van participar de manera conjunta al Fòrum Social
mundial celebrat a Tunis i al 2013 es va a portar a terme un cicle de cinema del
mediterrani , amb altres actors de la societat civil catalana.
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Un factor important al que el projecte pretén contribuir es la capacitat de connectar i
fer de pont amb els països àrabs, des d'una perspectiva laica i analítica, per mitjà de
les Jornades Àrabs que organitzen des de fa 15 anys i les activitats interculturals que
impulsen, conectant també amb tot l’entramat d'organitzacions d'immigrants de
Catalunya, en especial, amb les organitzacions àrabs, amb qui busquen establir
aliances i xarxes de suport mutu.
Les Jornades Àrabs s´han presentat com un espai de referència per a la trobada
entre entitats i individuals catalans i organitzacions convidades del món àrab, i han
servit per trobar problemàtiques comunes pel que fa als drets de les dones als països
de la regió i buscar estratègies de treball conjuntes en matèria de cooperació i d’EpD.
Així, el primer precedent del projecte es trobaria en aquestes activitats interculturals
on l’ACL prenia un rol organitzatiu i director.
Pel que fa les contraparts, que han participat com a entitats convidades en les
diverses activitats realitzades a través de la intervenció trobem: AWO (Jordània),
LLWR (Líban), Egalité – Wardah Boutross (Líban), Associació de Dones de Bahrain
(Bahrain), Houra (Tunísia), Consell de la Institució Egípcia pel Dret i el
Desenvolupament (Egipte), PWDC (Palestina), Al-Amal (Iraq).
El treball amb aquestes organitzacions tant per part de la ACP com per part de la ACL
es remunta al principi dels anys 2000 i s´ha mantingut durant tots aquets anys , sent
les principals sòcies de les dues organitzacions a la zona regional MENA.
Finalment, cal dir que el projecte ha comptat, també, amb la col·laboració de la FPS,
organització amb la qual l’ACP comparteix xarxes de contactes, projectes a terreny i
gestió logística d’activitats d’EpD. La UB, a través d’un conveni signat amb l’ACP,
també ha contribuït en el desplegament d’algunes de les activitats previstes dirigides
a estudiants universitaris.

1.2. Lògica de la intervenció
La lògica d'intervenció del projecte s'estructura entorn dels següents objectius i
resultats:
Objectiu General (OG): Contribuir la cultura de defensa i protecció dels Drets
Humans, i la igualtat de gènere entre la ciutadania de la ciutat de Catalunya.
Objectiu Estratègic (OE): Incrementar el compromís de la ciutadania de la ciutat de
Barcelona en la defensa del dret de les dones, desenvolupant una cultura d'igualtat i
respecte als drets de les dones i a la implementació dels acords declaracions i
convenis internacionals relatius a l'eliminació de totes les formes de discriminació
contra les dones i la violència de gènere, prenent com a marc de referència la situació
de les dones als països àrabs de la Mediterrània.
Resultats previstos durant la formulació:
- Resultat 1 (R1): S'han generat instruments de reflexió i coneixement sobre
els mecanismes de discriminació estructural, relatius als drets de les dones
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dels països àrabs de la mediterrània, en relació al Marc jurídic de les NU i
CEDAW, entre els estudiats de la Universitat de Barcelona i el teixit
associatiu de Catalunya.
-

Resultat 2 (R2): S'ha difós, conegut experiències pràctiques i estratègies, i
s’ha participat de les campanyes i projectes que les organitzacions de dones
dels països àrabs de la Mediterrània desenvolupen en la defensa de l'aplicació
del protocol de CEDAW, afavorint el contacte i l'intercanvi d'experiències entre
la ciutadania de Catalunya.

1.3. Àmbit d’execució i població destinatària
El projecte objecte de l’avaluació és un projecte d’EpD que s’ha dut a terme entre els
anys 2015 i 2016 per part de l’ACP i les entitats en agrupació: ACL, ADJ i FCC. La
FPS i la UB també han pres part del projecte a través de col·laboracions puntuals que
han pogut facilitar el desplegament d’activitats concretes.
El projecte ha desplegat les seves activitats a la ciutat de Barcelona, concretament en
els districtes del Raval, el Born, l’Eixample Esquerre i l’Eixample Dret.
En tant que projecte d’EpD, la intervenció ha comptat amb una doble vessant:
1. Sensibilització, incloent-hi les activitats de debat, diàleg, reflexió conjunta,
difusió d’informació i/o projecció documental dirigides a Titulars de Drets.
2. Incidència Política, incloent-hi les activitats destinades a difondre les
vulneracions de drets de les dones al món àrab dirigides a Titulars
d’Obligacions i Titulars de Responsabilitats.
Els col·lectius protagonistes d’aquest projecte són:
a) Titulars dels drets (TD):
• Estudiants de la Universitat de Barcelona, principalment Facultat de Dret: 37
alumnes.
• Base associativa de les ONG’s per a la defensa dels drets de les dones, entitats
membres de la Federació Catalana d’ONGD, Pau i DDHH i la societat civil en general:
aproximadament 300 persones en dos anys.
• Persones voluntàries que participin al programa Càmera en Mà. Voluntaris/àries
surten d’una selecció, posterior a una tasa de difusió dirigida principalment a escoles
d’imatge i so, cinema, estudiants de periodisme, educació social, polítiques o
econòmiques. ( 3 persones)
• Públic de les jornades: 170 persones en dos anys.
• Grup d’investigadors i personal becari/en pràctiques: equip de 3 persones.
•Espectadors del Cicle de Cinema: 15 persones per cada visualització.
b) Titulars d’Obligacions (TO):
• Ajuntament de Barcelona (cofinançador).
• Agencia Catalana de Cooperació (cofinançador).
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• Secretaria d’Immigració del Govern de Catalunya
c) Titulars de Responsabilitats (TR):
• Organitzacions de dones laiques, progressistes, vertebrades i consolidades en el
teixit social del seu país, i que mostren interès en treballar amb organitzacions
catalanes, preferiblement en àmbits que facilitin un efecte multiplicador en la seva
societat i que es vinculin directament amb l’eradicació de discriminacions de gènere.
• ACP.
• ACL.
• ADJ.
• FCC.
Universitat de Barcelona i Universitat Pompeu Fabra.
Entitats sòcies del Sud: AWO (Jordània), LLWR (Líban), Egalité – Wardah Boutross
(Líban), Associació de Dones de Bahrain (Bahrain), Houra (Tunísia), Consell de la
Institució Egípcia pel Dret i el Desenvolupament (Egipte), PWDC (Palestina), Al-Amal
(Iraq).

1.4 Actors implicats en la intervenció
Principals actors implicats:
● ACP, entitat que ha encapçalat el projecte.
● ACL, entitat agrupada.
● ADJ, entitat agrupada.
● FCC, entitat agrupada.
● FPS, entitat col·laboradora. Suport en l’organització i gestió de caràcter logístic
per a la realització d’activitats previstes.
● UB, institució col·laboradora. Convenis de col·laboració i estades d’estudiants
en pràctiques.
● UAB, implicació de caràcter administratiu, a través de l’establiment de
convenis de pràctiques amb estudiants de grau i màster.
● Organitzacions de dones del món àrab, participants convidades per a la
realització d’activitats de sensibilització i incidència política.
Altres:
a) Donants:
- Ajuntament de Barcelona, organisme cofinançador.
- ACCD, organisme cofinançador.
b) Altres col·laboracions puntuals:
- Institut Català de la Dona (ICD).
- Grup d’Investigació Antígona.

1.5 Duració i finançament
● Duració
Data d’inici real del projecte: 01-09-2014
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Data efectiva de finalització: 15-12-2016
●

Finançament

Quadre 1. Ingressos previstos i reals per a l’execució del projecte
Concepte

Ingressos
previstos

Ingressos reals

A. Subvencions de l'Ajuntament de Barcelona

78.000,00 €

78.000,00 €

B. Altres administracions publiques

40.000,00 €

14.000,00 €

C. Altres Aportacions privades

8.375,00 €

0,00 €

D. Entitat Sol·licitant

16.110,00 €

16.094,50 €

E. Contrapart

- €

- €

F. Aportacions Publiques locals

- €

- €

G. Beneficiaris

- €

- €

Total Ingressos

142.485,00 €

108,094,50 €

CONTRIBUCIONS LOCALS

1.6 Gestió i organització
La gestió del projecte queda dividida entre:
1) Gestió directa de les activitats;
2) Gestió indirecta de les activitats.
En la gestió directa han participat totes aquelles persones encarregades de la
realització mateixa de les activitats previstes –personal tècnic i voluntari de l’entitat
sol·licitant i les entitats en agrupació– i, en la gestió indirecta, les que han garantit
que aquestes siguin visibles abans i després de la seva execució –parlem, al cap i a la
fi, de tot allò que va relacionat amb la comunicació–.
La supervisió d’aquests dos processos de gestió l’ha dut a terme la coordinadora del
projecte.
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2. METODOLOGÍA EMPRADA EN L´AVALUACIÓ
La metodologia d'avaluació emprada és de tipus extern, amb la participació activa del
personal de les organitzacions promotores, amb la finalitat d'optimitzar l'apropiació i
els
aprenentatges.
Hem aplicat un enfocament d'avaluació centrat en les persones, on els principals
actors i actrius de la intervenció són també subjectes actius del procés avaluatiu
contribuint així a consolidar o enfortir capacitats de la gent. Es promouen espais de
reflexió i anàlisi entre les associacions implicades, i altres agents, on conflueixin
diferents visions i experiències del projecte que contribueixin amb els aprenentatges
col·lectius
en
la
comunitat
i
en
els
equips
de
treball.
D'aquesta manera, l'enfocament d'avaluació que hem plantejat i que a l´ACP i altres
actors han acceptat, busca generar aprenentatges significatius i facilitar la ubicació
de possibles tensions o obstacles que al llarg de l'execució s'han anat gestant o
tendeixen a això, contribuint així a la presa de decisions per millorar els diversos
processos del projecte o per minimitzar riscos de possibles impediments per a la bona
marxa del projecte.
Es tracta d'una avaluació final en la qual, com se suggereix en els Termes de
Referència, s'atén a tres nivells d'anàlisis: disseny, procés i resultats.
En tractar-se d'una avaluació final, es fa una èmfasi especial en l'avaluació de
l´impacte sobre els Titulars de drets i responsabilitats implicats en el projecte.

Hem tingut en compte el que el Pla director 2013-2016 i el pla de treball de l´any
2014 de l´Ajuntament de Barcelona, el qual busca contribuir : La EPD ha de ser una
eina per generar canvis transformadors en el món global. I aquesta ha estat la guia de
la present avaluació: mesurar quins canvis o moviments de canvi ha generat el
present projecte.

2.1 Preguntes i criteris de valoració:
Els criteris establerts als TDR i als que responen la present avaluació amb les
següents preguntes son:
Pertinença/Adequació:
Es correspon la intervenció amb les prioritats i necessitats de la població titular de
drets?
S´ha tingut en compte en el disseny , execució i seguiment el context local tant de
Barcelona com dels països socis?
Es correspon la intervenció amb les prioritats del donant, de l´entitat líder de la
proposta i amb altres actors que han intervingut?
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S´han tingut en compte objectius transversals com el gènere, drets humans o
construcció de pau?

Coherència:
Es corresponen els problemes identificats amb els objectius proposats?
S'ha definit correctament l'estructura d'objectius, resultats i activitats de la
intervenció?
Són adequades les activitats programades per aconseguir els objectius de la
intervenció?
Complementa la intervenció a altres estratègies o programes aplicats al mateix
territori, sector o població objectiu d´altres donants?
S'aprofiten les possibles sinergies que es puguin establir entre aquests programes i la
intervenció?
Eficiència:
S'han respectat els pressupostos establerts inicialment en el document?
S'han respectat els cronogrames i temps previstos?
Eficàcia:
S'han aconseguit tots els resultats previstos de la intervenció?
S'ha aconseguit l'objectiu específic de la intervenció?
S'han aconseguit altres efectes no previstos?
Han trobat dificultats els destinataris per accedir a les activitats de la intervenció?
Impacte:
Ha contribuït la intervenció a aconseguir l'objectiu global proposat?
S'ha aconseguit un impacte positiu sobre els titulars de drets?
S'han produït impactes positius no prevists sobre els titulars de drets?
S'han produït impactes negatius no prevists sobre els titulars de drets?

2.2. Metodologia de recerca aplicada
Atenint-nos al Marc d'Avaluació descrit, així com als TdR, plantegem tècniques de
recollida d'informació que utilitzen una combinació de fonts d'informació primàries i
secundàries. Posseirem una major riquesa i profunditat en les dades si aquestes
haguessin provingut d´actors externs, però la majoria de documentació i fonts han
estat internes i derivades de l´execució directa del projecte.
Les fons d´informació han estat:
· Fonts documentals: Documentació disponible del projecte (FFVV, els arbres de
problemes i objectius, els marcs lògics, els pressupostos i els informes de seguiment i
final).
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· Entrevistes semiestructurades: Es mantenen entrevistes semiestructurades amb
informants clau. En aquest tipus d'entrevistes, es determina per endavant quina és la
informació rellevant que es vol aconseguir, es fan preguntes obertes donant
oportunitat a rebre més matisos de la resposta, permetent anar entrellaçant temes.
S'han programat i realitzat les següents:
● ACP , entitat que ha encapçalat el projecte, s´ha entrevistat al President de
l´entitat i a la responsable tècnica del projecte.
● ACL, entitat agrupada, s´ha entrevistat al President de l´entitat.
● ADJ, entitat agrupada, s´ha entrevistat a la persona responsable del projecte.
● FCC, entitat agrupada, s´ha entrevistat a la persona responsable del projecte.
● FPS, entitat col·laboradora, s´ha entrevistat a la persona responsable del
projecte.
● UB, institució col·laboradora, s´ha entrevistat a la persona responsable del
projecte i s´ha entrevistat a les persones en pràctiques que conformen l´equip
d´investigació dins el marc del projecte
● UPF, implicació de caràcter administratiu, a través de l’establiment de
convenis de pràctiques amb estudiants de grau i màster, s´ha entrevistat a la
persona en pràctiques que conforma l´equip d´investigació dins el marc del
projecte.
L'equip avaluador, sempre que ha estat possible, ha dut a terme una triangulació
metodològica i de fonts, que permet contrastar i completar, en cas necessari, la
informació.
2.3. Pla de treball:
Les fases seguides durant l´avaluació han estat :
Fase I: Estudi de gabinet i planificació
Revisió detallada dels documents i fonts secundàries disponibles i definició de les
principals necessitats d'informació. En aquesta etapa, a més, s'han preparat les eines
per a la recopilació i anàlisi de les dades i s'identifiquen els informants clau (TD i TR)
a través d'entrevistes.
Fase II: Treball de camp
En aquesta fase s'ha recollit la informació necessària per cobrir les necessitats
d'informació detectades i valorar els criteris d'avaluació, utilitzant les tècniques
metodològiques exposades. La metodologia emprada fomenta a tot moment la
participació i la implicació de les persones participants al projecte.
Com a resultat d'aquesta fase actual s'ha elaborat un informe preliminar, que inclou
una memòria de les activitats realitzades en la fase de treball de camp i una valoració
inicial amb l'objectiu que l´ACP i l´equip avaluador generin els primers intercanvis de
coneixements i comentaris oportuns per procedir després a la seva validació.
Fase III: Anàlisi dels resultats i reporti final
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Durant aquesta fase es procedeix al processament i anàlisi de les dades recopilades
prèviament. L'anàlisi es realitza utilitzant les tècniques descrites anteriorment i
atenent a les observacions realitzades per l´ACP després del lliurament de l'informe
preliminar.
Com a resultat final d'aquesta fase, s'elabora i lliurament a l'organització promotora
l'Informe final d´Avaluació , conclusions i recomanacions.
Aquest període , degut a motius interns de l´equip avaluador, s´ha allargat més del
previst, donant molt poc temps per a realitzar la següent fase, i dificultant l´entrega
del mateix Informe d´Avaluació per part de l´ACP al donant.
Fase IV: Difusió i comunicació de resultats
Les organitzacions promotores de l'avaluació s'encarreguen de donar difusió i
comunicar els resultats, conclusions i recomanacions de l'avaluació als/as implicats
en ella. Tot dret d'autor recau en l'entitat contractant de l'avaluació.
Ens consta que en el moment d´elaboració d ´aquest informe es tenia previst un
calendari per realitzar aquestes tasques entre l´ACP i les altres entitats agrupades
que no s´ha complert pel retràs en l´entrega de l´Informe d´Avaluació i no coneixem
el nou calendari, però si el compromís explícit per part de l´ACP de realitzar aquesta
socialització.
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3. ANÀLISI I INTERPRETACIÓ DE LA INFORMACIÓ RECOPILADA

3.1. PERTINENÇA / ADEQUACIÓ
• De quina manera els objectius del Programa son encara vàlids?
L'objectiu general del programa es:

Contribuir la cultura de defensa i protecció dels Drets Humans, i la igualtat de gènere
entre la ciutadania de la ciutat de Barcelona.
Si analitzem la vigència d´aquest objectiu en les diferents dimensions en que hi
impacta , valorem alta la pertinença per dues raons :
- La primera part d’aquest objectiu, la cultura i defensa dels drets humans, busca
promoure i activar a la ciutadania catalana per la lluita i garantí dels drets humans a
qualsevol part del món. Aquest paradigma d´entendre a les persones com titulars de
drets, responsabilitats i obligacions situa els drets humans i la seva defensa en el
centre de la justícia global i la lluita per l´eliminació de les desigualtats socials.
L'evolució del discurs sobre els Drets Humans (DH) ha anat canviant is ´ha passat
d´un enfoc assistencialista a un canvi de paradigma, en el que ens trobem immersos.
El projecte s´ha planteja d’una manera holística, suprimint les anàlisis sectorials i
afavorint el disseny d’intervencions integrals que incorporen múltiples dimensions. I
es en aquest punt , que es valora que el projecte ha inclòs processos de denúncia i
apoderament dels grups més vulnerables, les dones.
Per tant, la primera part del objectiu presentat pel projecte és vigent i pertinent en
quan es necessita seguir treballant per visibilitzar les vulneracions de drets que
passen a totes les parts del mon i situant a les persones com a protagonistes del seu
desenvolupament.
- La segona part d’aquest objectiu, la igualtat de gènere és absolutament pertinent en
les activitats de l’entitat i de la ciutadania global , ja que la lluita per la igualtat, la no
discriminació i l´eliminació de totes les formes de violència contra les dones es un
objectiu a perseguir per part de qualsevol societat civil actualment en el mon que
vivim. Aquest projecte proposa accions positives enfocades a visibilitzar i denunciar
la situació en que els drets de les dones àrabs són vulnerats i per tant, és un
instrument pertinent per la lluita per la igualtat real entre homes i dones.
• En quina mesura el programa es congruent en relació a les prioritats de
l´entitat, ACP ?
Per mesurar la pertinença del projecte dins les prioritats de la entitat cal comentar
prèviament que l’ACP com a entitat d’aquest projecte té una debilitat a nivell de
documents estratègics. Existeix una estratègia de treball clara i força coherent, que
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unifica tots els seus projectes, però aquesta no està escrita de forma suficientment
detallada i sobretot no existeixen signats i aprovats per la junta de l’entitat (malgrat
en les actes de les seves assemblees si que queden escrits els objectius estratègics de
cada any o període).
Tot i així , seguint mecanismes de transparència mostren algunes d´aquestes
estratègies sectorials en la seva pàgina web, www.acpau.org.
Per aconseguir claredat en aquest punt més estratègic, s´ha hagut d´entrevistar
membres de la Junta directiva i equip tècnic de l´Associació.
De tota manera el programa és totalment pertinent amb les prioritats de l’entitat en
tots els seus aspectes. Com ja s’ha comentat en altres punts l’estratègia interna
d’execució de les activitats no ha tingut una integració forta, així que podríem dir que
la seva pertinença és forta a nivell d’entitat i més dèbil a nivell d’execució global del
projecte.
Analitzat de forma detallada els objectius i els temes estratègics i el seu compliment
són els següents:
- Drets de les dones: L´ACP entén la necessitat d´eradicar qualsevol forma de
discriminació envers les dones, e incorpora aquets anàlisi tant en els seus projectes
sectorials com de forma transversal. Per l´Associació es tracta d´una línia
prioritària, sobretot en el marc del món àrab, on amb els seus socis ha situat la lluita
per l´exercici real dels drets de les dones en un primer pla.
Promouen la participació de les dones en tots els aspectes dels processos de
desenvolupament i busquen la conscienciació sobre la titularitat dels seus drets en els
projectes i accions que treballa.

- Enfoc de drets: Les accions de l´ACP es troben basades en el reconeixement dels
drets humans dins l´àmbit del dret internacional i el dret internacional humanitari, i
per tant, incorporen la defensa i protecció dels drets humans en totes les seves
accions, humanitàries, de desenvolupament i d´educació per el desenvolupament.
Parlen i dissenyen les seves intervencions sobre la denuncia dels drets vulnerats i
per la lluita del seu exercici real .
- Estratègia específica d’Educació per al Desenvolupament: L´estratègia de
l´Associació en matèria d´Educació per el Desenvolupament segueix les següents
prioritats: participació en xarxes c, l’enfortiment de xarxes de dones àrabs i de
organitzacions de la societat civil als països a on treballa i la mobilització i formació
d’activistes , i ciutadania activa i crítica que es sumi a difondre la vulneració i
exclusió dels drets per els que treballen.
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• En quina mesura el programa es congruent en relació a les prioritats de donant
, Ajuntament de Barcelona?
El programa compleix perfectament amb les prioritats que l´Ajuntament de
Barcelona tenia establer en el seu Pla director 2013-2016 i el pla de treball de l´any
2014, i que s’analitzen a continuació:
1) Pel que fa als objectius transversals:
1. Promoure el respecte integral, la consolidació i l’exercici efectiu dels drets humans,
amb una atenció als drets dels infants, la governabilitat democràtica i l’enfortiment
del teixit social. El projecte mitjançant la EPD busca consolidar un model de justícia
social basat en un enfoc de drets.

2.Promoure la cultura de la pau i incorporar la perspectiva de la sensibilitat al
conflicte
i de construcció de pau. El projecte apropa la realitat àrab convulsa per conflictes
internacionals i desigualtats socials, a més d´educar en valors sensibles al conflicte i
la construcció de pau en la ciutadania de Barcelona.

3. Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva triple dimensió: social
(que inclou cultural i política), econòmica i ambiental. Els drets humans tenen un
enfocament pluridimensional i a més es treballa amb entitats al món àrab que tenen
una perspectiva ecofeminista, que fa èmfasis en la connexió de les tres dimensions
per garantir l´exercici real dels drets de les dones.
4. Promoure l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la
perspectiva de gènere.
El projecte busca contribuir a la eliminació de qualsevol forma de violència envers les
dones, i en un context geogràfic marcat per una sèrie de conflictes armats que afecten
més directament a la vulneració dels seus drets. A més fomenta entre la ciutadania
de Barcelona la cultura de pau i el respecte integral dels drets humans i reflexionar
sobre les causes estructurals de discriminació i desigualtat de les dones al món, i en
concret al món àrab.

2) Pel que fa als objectius dins la línia d’educació :
1. Ampliar les capacitats en l’Educació per al Desenvolupament, l’Educació pels Drets
Humans i l'Educació per a la Pau. El projecte ha buscat contribuir a la millora dels
coneixements de la ciutadania i societat civil de Barcelona mitjançant la EPD com a
eina per generar canvis transformadors en el món global en el que es viu en
l´actualitat, parlant dels factors de desigualtat i discriminació basats en gènere,
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situats en el món àrab, però fent la reflexió i relació sobre les desigualtats i
discriminacions que viuen les dones a Catalunya, i al món sencer.
2. Participar i incidir en la promoció d’un nou multilateralisme i la construcció d’un
model de governança democràtica global i multinivell. El projecte ha buscat sinergies
dins els diferents actors públics a Catalunya , però també dins la societat civil i altres
actors privats. Això ha pogut generar millors impactes a nivell de cobertura , número
de activitats i major visibilitat de la problemàtica en els espais i amb els actors amb
qui s´ha treballat.

3) Pel que fa als territoris prioritaris s´ha treballat en una de les àrees prioritàries de
l´Ajuntament de Barcelona, com és l´àrea de la Mediterrània, ja que s´ha focalitzat el
treball en la situació de les dones àrabs a la regió MENA.

La planificació, el disseny i l'execució de la intervenció han tingut en compte el
context local?
L’acció és totalment pertinent amb el context local, i el treball ha estat completament
coordinat amb les organitzacions locals, els seus diagnòstics , les problemàtiques
detectades i les seves necessitats pràctiques e interessos estratègiques, sobretot pel
que fa a l’establiment de xarxes d’entitats feministes tant al Nord com al Sud.
A més s´han generat vincles entre persones de Barcelona que han viatjat a conèixer
la realitat de Jordània i conegut directament el treball d´un de les entitats sòcies,
AWO, aspecte que s´ha coordinat segons interessos d´aquesta entitat.

Han tingut en compte l’alternativa plantejada un anàlisi de gènere?
Cal dir que el projecte es planteja sota un anàlisis de gènere que respon tant al que
han fet les entitats feministes del món àrab , com a la entitat sol·licitant que ha
valorat la pertinença de treballar en matèria de eradicació de totes les formes de
violència envers les dones sota la EPD com un instrument que també el donant ha
considerat pertinent , tant en sí mateix, com dirigit a visibilitzar , educar i reflexionar
sobre les discriminacions i desigualtats per raons de gènere.
Podem concloure, després de l'anàlisi realitzat en aquesta secció, que el Programa
avaluat ha tingut una pertinència/adequació alta
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COHERENCIA:
Es corresponen els problemes identificats amb els objectius proposats?
El projecte, en la seva concepció i execució, ha mantingut correspondència entre la
situació de partida identificada i els objectius proposats, mantenint la línia
d'incidència sobre els titulars de drets, responsabilitat i obligacions i buscant
repercussió en el context local ( Barcelona) a través de la realització d´activitats
difusió en diferents mitjans de comunicació.
L'execució del projecte guarda coherència entre els problemes identificats i els
objectius formulats; s'ajusta, amb les modificacions incorporades, a l'estructura
d'objectius i activitats aprovada; i utilitza fórmules d'informació i comunicació
concordes al programat.
Els recursos utilitzats, amb els seus protocols i procediments corresponents, són
concordes als continguts de sensibilització per al desenvolupament plantejats.
Les estratègies de coordinació amb els titulars d´obligacions són convergents amb els
objectius perseguits.
El seguiment realitzat permet, a més, un coneixement del grau d'execució de les
activitats, si bé seria convenient aprofundir en els aspectes qualitatius, a fi d'establir
referències des del punt de vista de la rellevància i significativitat dels assoliments.
S'ha definit correctament l'estructura d'objectius, resultats i activitats de la
intervenció?
El projecte planteja un objectiu específic “Incrementar el compromís de la ciutadania
de la ciutat de Barcelona en la defensa del dret de les dones , desenvolupant una
cultura d'igualtat i respecte als drets de les dones i a la implementació dels acords
declaracions i convenis internacional, relatius a l'eliminació de totes les formes de
discriminació contra les dones i la violència de gènere, prenent com a marc de
referència la situació de les dones als països Àrabs de la mediterrània” , coherent i
pertinent tant per l´entitat, com per les entitats sòcies i agrupades, com pel donant,
no només en els seus objectius específics, si no també transversals.
Són adequades les activitats programades per aconseguir els objectius de la
intervenció?
Les activitats programades i realment realitzades han permès a la ciutadania de
Barcelona accedir a uns certs coneixements i discursos sobre la situació dels drets de
les dones al món àrab, en relació a les formes de violència i de discriminació
contemplades a convenis i tractats internacionals que els països socis no garanteixen
com a Titulars d´obligacions.
Oferir aquets espais de coneixements, experiències i processos vinculant la
ciutadania del Nord i del Sud, permet contribuir l´acompliment de l´objectiu
presentat pel programa , ja que sense el coneixement la ciutadania de Barcelona no
pot augmentar el seu compromís amb la situació que les dones viuen als mons àrabs i
a la vegada permet generar sinergies entre les vulneracions que també hi viuen aquí.
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Complementa la intervenció a altres estratègies o programes aplicats al mateix
territori, sector o població objectiu d´altres donants?
Altres donants catalans com l´Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
tenen en el seu concepte d´EpD :
Un instrument essencial per ajudar a la ciutadania a comprendre les profundes
injustícies que es mantenen en el món d’avui i les seves causes.
Una educació en valors i transformadora , arrelada en el drets humans
universals, que ha de conduir a canvis imprescindibles en els valors i les actituds de
les persones per afavorir el desenvolupament humà sostenible a escala global.
Processos d’ aprenentatge permanent sobre el desenvolupament, que generen en les
persones reflexions i accions crítiques.
Dins aquest marc es va presentar el mateix projecte per la seva cofinanciació i va ser
aprovat amb un import inferior al previst, però per tant s’entén que entra dins les
prioritats de l´ACCD.

S'aprofiten les possibles sinergies que es puguin establir entre aquests programes
i la intervenció?
Del present projecte s´ha corroborat la identificació de problemàtiques als països
socis, eixos i línies prioritàries de treball de les entitats sòcies al Sud i treballat el
disseny de les següents propostes:
- Protecció dels drets de les dones refugiades síries i jordanes al Nord de Jordania,
Governorat de Zarqa amb AWO.
- Veus, dones, refugiades, a Catalunya, ACP, ACL i FPS.
- Fomentar el diàleg intercultural i la igualtat en una societat de la diversitat, ACL.
- Promoure una vida lliure de violència contra les dones i de vulneracions dels seus
drets econòmics a Palestina amb PWDC.
- Contribuir a l’exercici real del Dret a la Salut de la població internament desplaçada
a la regió d’Erbil, Kurdistan, Iraq amb Al-Amal.

Podem concloure, després de l'anàlisi realitzat en aquesta secció, que el projecte
avaluat ha tingut una coherència alta, sobretot a nivell intern, ja que si a nivell
extern es valora mitja, a nivell intern i aprofitament amb l´estratègia de les
entitats participants, es considera més alta que la coherència externa.
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EFICIÈNCIA
S'han respectat els pressupostos establerts inicialment en el document?
En termes generals es valora positivament des del punt de l’eficiència la relació
equilibrada entre els recursos emprats amb el finançament de l´Ajuntament de
Barcelona amb els resultats previstos , encara que es perceben variacions destacades
en partides que no s´havien previst d´aquesta manera.
Les principals conclusions son:
- S´observa una desviació superior al 10% en la partida de materials i
subministres no inventariables i serveis tècnics i professionals.
- Si analitzem aquestes desviacions superiors al 10% podem dir que es deuen a
la externalització d´alguns serveis no previstos per la implementació de les
activitats , sobretot en el disseny de materials i elaboració dels mateixos.
- Tot i arribar a aquesta desviació , en termes absoluts les quantitats monetàries
no son altes i també venen influïdes per les cofinançaments.
- Les despeses es concentren més en el primer any que en el segon, però això ,
segons les entrevistes realitzades, l´entitat ho justifica a un aprenentatge en
l´experiència en la gestió de recursos en activitats d´aquesta tipologia i per
tant, un aprenentatge en termes d’eficiència.
- No hi ha una desviació significativa del cost total del projecte , encara que si hi
hagut una variació degut a la no aprovació del total sol·licitat per
cofinançament a la ACCD. Cal dir, que l´entitat líder del projecte va presentar
una sol·licitud de modificació substancial en relació al pressupost , relacionat
amb la disminució de cofinançament i que afectava a la execució econòmica dl
primer any del projecte.
- S´ha realitzat una auditoria externa sobre les despeses generades pel projecte,
que confirma la justificació segons criteris i requisits del donant i segons
l´objectiu a la que anaven destinats els fons públics.

La informació analitzada prové de l´Informe Final:
Annex 1. Despeses total del projecte subvencionat:
Partides

Pressupost aprovat

Despeses reals

% sobre previst

A. COSTOS DIRECTES

98.910,00€

98714,54€

99,80%

A.I COSTOS DIRECTES CORRENTS

98.210,00€

98110,32€

99,90%

A.1.1. Identificació
A.I.2 Personal

-

€

58.900,00€

-

€

57.670,68€

97,91%
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A.I.3 Viatges, estades i dietes

15.630,00€

13.762,47€

88,05%

A.I.4 Subministraments i material no
inventariables

3.310,00€

3.804,72€

114,95%

A.I.5 Publicacions

3.560,00€

3.677,69€

103,31%

A.I.6 Serveis tècnics i professionals

15.290,00€

17.550,24€

114,78%

A.I.7 Arrendaments

1.520,00€

1.644,52€

108,19%

A.II COSTOS DIRECTES D’INVERSIÓ

700,00€

604,22€

86,32%

A.II.1
Equips
inventariables

700,00€

604,22€

86,32%

B. COSTOS INDIRECTES

9.200,00€

9379,96€

101,96%

B.I Despeses Indirectes sol·licitant

9.200,00€

9.379,96€

101,96%

TOTAL

108.110,00€

108.094,50€

99,99%

i

materials

S'han respectat els cronogrames i temps previstos?
Un dels punts dèbils que els protagonistes en la gestió del projecte han fet referència
ha estat el compliment dels cronogrames inicialment previstos.
Un cop avaluada les fonts documentals i amb el complement de les entrevistes
semiestructurades , s´ha corroborat que algunes de les activitats han sofert canvis
molt significatius respecte els terminis inicials d´execució, incloent la sol·licitud a
l´Ajuntament de Barcelona d´una ampliació del termini d´execució de 3 mesos i mig.
A més també es sol·licita una ampliació de termini per l´entrega de l´Informe Final de
dos mesos i mig.

Podem concloure, després de l'anàlisi realitzat en aquesta secció, que el Projecte
avaluat ha tingut una eficiència baixa-mitja , donat que l’eficiència dels recursos
econòmics s´ha millorat en el segon any del projecte i que la gestió dels recursos
del tems i per tant, recursos humans destinats ha estat superior a la esperada, el
que resulta que sigui una gestió un punt ineficient.
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EFICÀCIA
S'han aconseguit tots els resultats previstos de la intervenció?
Resultat Esperat 1: S'han generat instruments de reflexió i coneixement sobre els
mecanismes de discriminació estructural, relatius als drets de les dones dels països
àrabs de la mediterrània, en relació al Marc jurídic de les NU i CDAW, entre els
estudiats de la Universitat de Barcelona i el teixit associatiu de Barcelona.
Resultat Real 1: S´han generat diferents espais de reflexió entre la ciutadania de
Barcelona sobre l´estat i vulneració dels drets de les dones àrabs amb:
- Seminari destinat al públic universitari reconegut com a crèdit per la UB, tot i que
s´ha arribat a menys públic del previst ( 37 front als 50 previstos).
- S´han realitzat 7 investigacions portades a terme per estudiants de la UB i la UPF i
amb la col·laboració i experiència de les entitats sòcies al Sud. Aquestes s´han
publicat i difós als mitjans de comunicació i pàgines web.
- Realització de dues Jornades ““De Viva Veu: Les Dones al Món Àrab”, tot i que
només estava prevista una el primer any del projecte, es van realitzar una per any ,
2015 i 2016.
- Resultat Esperat 2: S'ha difòs, conegut experiències pràctiques, estratègies i
participat de les campanyes i projectes que organitzacions de dones dels països àrabs
de la Meditarrània (Líban, Jordània i Egipte) desenvolupen en la defensa de
l'aplicació del protocol de CEDAW els drets de les dones. Afavorint el contacte,
l'intercanvi d'experiències entre la ciutadania de Barcelona.
- Resultat Real 2:
El Cicle de cinema i documental: "Dona Àrab" a Bcn no s´ha realitzat segons es va
preveure i per tant no ha contribuït a l´assoliment del Resultat 2 tal i com estava
esperat. A nivell de cobertura, s´ha realitzat un enfoc més intern , que tot i que
segons les valoracions tant de les persones participants com dels i les responsables de
l´activitat ha generat més debat i reflexió, no s´ha arribat a un nombre de titulars de
drets previstos i per tant, no s´ha difós en la mateixa mesura en que s´havia
dissenyat.
El mateix ha succeït amb l´activitat “ Càmera en mà” , on el nivell de voluntariat
esperat era més alt que el previst. Tot i així l´activitat si ha contribuït al Resultat
Esperat ja que s´han generat productes que tant l´ACP com les entitats agrupades i
les sòcies estan fent servir per difondre la situació de les dones al món àrab i generar
reflexió, denúncia e incidència.

S'ha aconseguit l'objectiu específic de la intervenció?
L´Objectiu Específica esperat ha estat : Incrementar el compromís de la ciutadania
de la ciutat de Barcelona en la defensa del dret de les dones , desenvolupant una
cultura d'igualtat i respecte als drets de les dones i a la implementació dels acords
declaracions i convenis internacional, relatius a l'eliminació de totes les formes de
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discriminació contra les dones i la violència de gènere, prenent com a marc de
referènica la situació de les dones als països Àrabs de la mediterrània.
Segons les fonts consultades i les entrevistes realitzades, hem pogut treure les
següents conclusions:
- La realització d´un espai de trobada, intercanvi de experiències i coneixements
entre organitzacions catalanes i organitzacions feministes àrabs a Barcelona no es
habitual i ha estat un espai únic dins les activitats que es celebren a la ciutat.
- La implicació en una mateixa xarxa d´entitats feministes àrabs amb universitats
públiques de la ciutat de Barcelona i altres organitzacions de la societat civil tampoc
es un espai comú i fàcil de generar dins l´àmbit d´actuació de la ciutat de Barcelona.
- Situar en el discurs de la societat barcelonina aspectes com la violació per part dels
estats de tractats internacionals dels drets de les dones, donant informació i eines
jurídiques dirigides a tots els titulars de drets però amb un enfoc gens simplista,
també s´ha valorat com una fita important del projecte.

S'han aconseguit altres efectes no previstos?
S´ha aconseguit identificar i posar en marxa propostes de treball als països socis de
les entitats feministes del sud.
S´han realitzat dues jornades a la Ciutat de Barcelona en compte de una.
S´han generat aliances no esperades com amb L´Institut Català de la Dona o la
Diputació de Barcelona, que han estat participants dins el projecte, harmonitzant
objectius i estratègies de donants catalans, pero també ampliant els Titulars
d´obligacions i responsabilitats previstos a l´inici del projecte.

Han trobat dificultats els destinataris per accedir a les activitats de la
intervenció?
Tot i que la cobertura i participació en algunes de les activitats previstes dins el
projecte ha estat inferior a la esperada, dins les fonts documentals i en les entrevistes
al personal responsable del projecte no s´han detectat dificultats d´accés a TD, TR i
TO.
S´ha avaluat un procés de difusió i comunicació alt per la difusió de les activitats,
comptant amb agents externs tant en el disseny com en la publicitat de les activitats.
Amb la informació i documentació prevista no podem valorar quines podrien ser les
limitacions trobades per augmentar la participació del públic objectiu del projecte.

Podem concloure, després de l'anàlisi realitzat en aquesta secció, que el projecte
avaluat ha tingut una eficàcia mitja- baixa, ja que encara que valorem que s´ha
contribuït als resultats esperats, no s´ha fet amb els nivells de cobertura
esperats.
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IMPACTE
Ha contribuït la intervenció a aconseguir l'objectiu global proposat?
L´Objectiu Global del projecte previst en el disseny inicial de la proposta es:
Contribuir la cultura de defensa i protecció dels Drets Humans, i la igualtat de gènere
entre la ciutadania de la ciutat de Barcelona.
Per la anàlisis d´aquest criteri tenim en compte que els projectes de sensibilització i
EPD produeixen un impacte a mitjà i llarg termini, precisant d'un període de temps
ampli per poder mesurar tots els seus efectes i l'impacte real produït en TD s'observa
una evolució positiva durant els dos anys d´execució del projecte en la participació i
actitud dels tD, TR i TO en les activitats realitzades.
Els productes generats amb el projecte i que es valora que tenen impacte sobre l´ OG
son:
- Generar espais de participació i reflexió dins les Universitats Públiques on
l´alumnat ha tingut accés a dones feministes àrabs amb gran experiència en temes
d´incidència i denúncia sobre la vulneració dels drets de les dones a la regió MENA.
- Generar xarxes entre entitats de la societat civil i titulars d´obligacions per situar
dins l´agenda de la ciutat espais de refelxió i transferència de coneixements.
- Situar en els mitjans de comunicació la realitat de les dones àrabs amb una
perspectiva d´enfoc de drets i sota un anàlisis de gènere, sense caure en
l´occidentalisme i la visió confessional que molts cops es fa sobre el món àrab i la
situació de les dones dins les diferents confessions, en comparació amb el catolicisme.

S'ha aconseguit un impacte positiu sobre els titulars de drets?
Les valoracions extretes de les fonts documentals de cadascuna de les activitats, ha
estat que els i les titulars de drets han considerat espais pertinents, interesants i
necessaris per aprofundir sobre la situació de la dona a nivell global, coneixent una
part concreta del món.
En les entrevistes realitzades als actors claus, ens han manifestat que els espais de
debat previstos dins les activitats s´ha vist superat en la realitat, superant-se tant en
nombre d´intervencions com en temps. Això manifesta un interès i bona actitud per
part dels i les TD.
S'han produït impactes positius no prevists sobre els titulars de drets?
No s´han pogut valorar segons la documentació e informació a la que s´ha tingut
accés.
S'han produït impactes negatius no prevists sobre els titulars de drets?
No s´han pogut valorar segons la documentació e informació a la que s´ha tingut
accés.

Podem concloure, després de l'anàlisi realitzat en aquesta secció, que el projecte
avaluat ha tingut un impacte mig, tot i que hem de concloure que es un anàlisis
prematur i amb una informació limitada.
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4. CONCLUSIONS

Després de l'anàlisi del projecte avaluat podem afirmar que està ben enfocat i ha
contribuït de forma general als resultats previstos dins la proposta dissenyada, tot i
que l´avaluació sobre l’impacte en el Objectiu General i Objectiu Específic queda més
diluït degut a manca de fonts que en hagin permès valorar l´increment del
compromís de la ciutadania de Barcelona.
És important destacar també que el model de gestió utilitzat ha tingut resultats molt
satisfactoris, on la suma de diferents organitzacions de manera agrupada han sumat
esforços, experiència, coneixements i ha permès arribar a públics i titulars de drets i
responsabilitats molt diversos.
El projecte realment ha generat espais de debat, reflexió i ha donat la oportunitat de
conèixer la realitat de primera mà de dones feministes referents en la lluita dels drets
de les dones als països àrabs d´on provenen, i per tant, es directament fruit del
projecte.
A més el projecte, ha generat una sèrie de productes i resultats favorables tant per les
organitzacions implicades al Nord i Sud, com per la ciutadania de Barcelona que hi té
accés. Aquets productes destacables han estat les investigacions, vídeo de càmera en
mà, un seminari a la Universitat de Barcelona , les jornades “Veu , dona , àrab” i la
generació d´una Xarxa de dones àrabs a Barcelona.
La capacitat de l´ACP de connexió amb altres organitzacions de la societat civil, es
revela
com un instrument important en el treball d'extensió dels continguts de
desenvolupament i cooperació, sent un aspecte a aprofundir amb l'objectiu de
multidimensional l'esforç invertit i que es veu repercutit en les sinergies creades que
ja han generat noves propostes d´acció conjunta entre els actors implicats.
Així mateix, la possibilitat d'establir vincles de treball i col·laboració amb les
institucions participants, en la mesura en què sigui possible, afavoriria la
implementació de futurs projectes que poguessin crear sinergies positives amb la
intervenció ja realitzada, elevant l'impacte i aprofundint en els resultats obtinguts.
En relació amb l'eficiència, l´ACP ha millorat durant el pas del projecte , però la gestió
del temps ha estat un dels seus punts febles. Durant el procés d’avaluació, s´ha pogut
detectar que la generació de múltiples activitats , tant diverses i enfocades a diferents
públics ha pogut estar una de les principals problemàtiques en la gestió del temps i
per tant en una inversió en recursos humans i tècnics.
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5. RECOMENACIONS

Sobre la gestió i seguiment del projecte:
- Encara que és difícil en els projectes de sensibilització i EPD tinguin un impacte a
mitjà i llarg termini, és recomanable treballar amb major profunditat a enfortir un
sistema d'indicadors que permeti apreciar amb objectivitat l'abast de la formació
impartida, així com un seguiment molt proper de l'impacte causat sobretot sobre els
TD.
- Es recomana un disseny de la proposta on l´OE i RE siguin més quantificables amb
els IOV previstos, i per tant, realitzar un seguiment d´impacte sigui més factible per
part de les pròpies entitats gestores.
- De cara a la implementació d'un nou projecte , caldria simplificar les activitats a
presentar, amb l´objectiu de delimitar les capacitats que tant les entitats poden tenir,
com incloent als TD, ja que molta varietat d´activitats no implica un impacte sobre els
TD, si no que la reflexió a la que hem pogut arribar es que pot ser els esforços de les
entitats s´han diluït entre tantes activitats.
- Es recomana un disseny del calendari més acurat segons ja l´experiència de les
entitats implicades en la mobilització de recursos per la realització d´activitats
d´aquesta tipologia , on actors internacionals, nacionals i locals han de generar
sinergies i s´ha d´arribar a TD, TR i TO de manera més concreta i específica.
Sobre la visibilització i difusió externa:
- Es recomana la cerca de sinergies que poguessin existir i aportar complementarietat
amb qualsevol altra intervenció o activitat de les institucions amb qui s´ha treballat
per tal d´augmentar nivells de cobertura i participació de TD , TR i TO en les
activitats previstes durant el projecte.
- Es recomana un pla de difusió més exhaustiu amb mitjans de comunicació, tant per
l´augment de la cobertura, com a part de generació d´espais d´incidència i reflexió
que el propi projecte buscava.
- Facilitar l´entrada i reconeixement del projecte dins les pàgines web de les entitats
gestores del projecte, amb la finalitat de facilitar els recursos i productes que s´han
generat durant el projecte a la ciutadania de Barcelona.
Sobre la participació e impacte dels TD, TR i TO:
- Es recomana realitzar com a part de l’estratègia del projecte una planificació
concreta per garantir la participació dels TD , TR i TO segons el previst. Incloure
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plans de difusió, però també incloure eines de valoració de la participació e impacte
que puguin corregir desviacions en aquest punt, vital per la viabilitat i sostenibilitat
del projecte.
- Millorar les comunicacions entre les entitats gestores i TO implicats en les propostes
a la fi de garantir no només el finançament , si no sumar sinergies en l´execució que
permetin un augment de la participació e impacte del projecte i per tant, contribuir
d´una forma més directe al OG previst.
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6. ANNEXOS
●
●

Termes de Referencia
Pla de treball realitzat
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Associació Catalana per la Pau

Termes de Referencia per l’avaluació externa del Projecte 14S05375
“ Veu, Dona, Àrab”
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Termes de Referencia per l’avaluació externa del Projecte 14S05375
“ Veu, Dona, Àrab”

Veu, Dona, Àrab
Es un projecte d’educació pel desenvolupament, pretén incrementar el compromís de
la ciutadania de Barcelona en la defensa i la promoció de l’equitat de gènere, a partir
d’apoderar a la societat civil sobre les causes estructurals i promoure una
participació cívica-política de la ciutadania, de la societat civil organitzada, el
col·lectiu universitari i les institucions de la ciutat, executat per l’Associació Catalana
per la Pau (ACP), finançat per l´Ajuntament de Barcelona amb un pressupost de
78.000 euros a la convocatoria del 2014, dins la línia de programes d´educació pel
desenvolupament plurianuals.
Va ser executat a Barcelona entre el’1 de setembre de 2014 i l’15 de desembre del
2016.

Nom de la organització: Associació Catalana per la Pau
Títol: “Veu, Dona, Àrab”
Area: Barcelona: Raval, Born, Esquerra i Dreta Eixample.
Finançador: Ajuntament de Barcelona
Codi de la convocatòria: 14S05375
Pressupost: 78.000 €
Període: 1 de setembre de 2014 fins 15 de desembre de 2016.
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Contingut TDR:

1. Justificació
2. Antecedents
3. Objectius, abast i limitacions de l’avaluació.
4. Criteris i Metodologia
5. Equip Avaluador
6. Premisses de l’avaluació, autoria i publicació
7. Terminis per a la realització de l’avaluació
1. Justificació
Tal i com es va establir en el disseny de la proposta, i amb l´aprobació de
l´Ajuntament de Barcelona, es va incoporar la realització d´una avaluació externa
final , per tal de verificar la consecució dels resultats i dels objectius específics del
programa.
Alhora l’ACP te interès en realitzar una avaluació externa del programa que serveixi
d’eina d’aprenentatge de l’entitat per tal de millorar la qualitat, l'eficàcia i l' impacte
dels projectes d’EPD executats.
Tot i que el procés d´avaluació el lídera l´ACP, hi son participants en el mateix grau
de responsabilitat en la gestió i participació les següents entitats:
L´Associació Catalunya Líban- ACL
L´Associació de Dones Juristes - ADJ.
La Federació Catalana de Cine Clubs - FCC.
2. Antecedents
Diferents iniciatives promouen la cultura de l’equitat de gènere a la ciutat,
l’ajuntament des de la a Regidoria de Dona i Drets Civils de l'Ajuntament, treballa per
generar sinergies tant entre la societat civil com dins la mateixa estructura
municipal, on també hi trobem el programa Barcelona Solidaria.
L’ajuntament com hem mencionat , ha facilitat a partir de l’acord de ciutat, i seguint
les normatives internacionals ratificades, el suport a iniciatives socials i
institucionals que vagin a enfortir el treball per l’equitat mitjançant la perspectiva de
gènere a la ciutat.
A Barcelona hi ha diverses iniciatives i una riquesa associativa que impulsa des de la
difusió i defensa dels drets de les dones, fins a l’atenció directe a les víctimes de
violència. Associacions de dones, entitats de serveis etc., impulsen diferents
activitats.
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L’ACP té experiències demostrables, venim treballant en el sector des de ja fa anys,
amb l’Associació de dones de Catalunya, l’Associació de dones Juristes, La secretaria
de la dona de CCOO, la Comissió de gènere de la FCONGD, la Universitat de Barcelona,
etc. La majoria d’activitats s’han fet amb col·laboració amb aquestes entitats.
Per altre costat, la situació de la dona als països del Mediterrani és un dels esforços
principals de treball de l’ACP des de fa 10 anys, tant en cooperació al
desenvolupament com en EPD. És evident que en el treball d’una entitat com la nostra
EPD i CD van lligats i és retroalimenten. D’aquesta manera fruit del treball de
cooperació que hem desenvolupat a Palestina, Líban, Jordània, i Egipte, mantenim
relacions molt estretes amb organitzacions de dones , i hem donat suport a moltes
campanyes com per exemple: la reivindicació de la quota parlamentaria, la regulació
d’un codi civil laic, i la lluita pel dret al reconeixement de la nacionalitat matrilineal,
campanyes contra la impunitat en relació a la violència contra les dones, etc.
Durant els últims anys hem executat projectes de caire regional al MENA, amb suport
de finançadors catalans i espanyols, així com projectes en un sol país , acompanyant
les estratègies d’incidència i denúncia que les nostres sòcies tenen com a estratègia
per la equitat de gènere i garantir els drets de les dones.
El projecte que es va proposar a l´Ajuntament de Barcelona al 2014, era un projecte
de continuïtat amb l´estratègia de les entitats agrupades així com de les nostres
entitats sòcies. Era un projecte que unificava les 4 dimensions de l’EPD, que de forma
senzilla, per incrementar el compromís de la ciutadania en vers els drets de les dones
al món àrab, a partir de la feina i de l’experiència que tenim, contactes, xarxes,
anàlisis de la situació de les dones a la mediterrània, donar a conèixer aquesta
realitat a Barcelona a partir de diverses activitats sota un format general de
formació/acció, tal com hem anat fent però ajuntant diverses activitats en las què
l’entitat ja tenia experiència demostrable.

3. Objectius, abast i limitacions de l’avaluació.
Objectius de l’avaluació
Els Objectius que es volen assolir amb aquesta avaluació son:
1.Mesurar el nivell de pertinència, adequació , coherència, d’eficàcia i eficiència en la
consecució de l’objectiu específic i els resultats segons el plantejament inicial aprovat
per l´Ajuntament de Barcelona.
2. Quin ha estat el nivell d'impacte del programa mes enllà de l’objectiu específic
plantejat.
3. Identificar bones i males practiques que puguin millorar futures intervencions.
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Abast de l’avaluació
L’Avaluació es realitzarà a la ciutat de Barcelona i l’àmbit temporal comprendrà des
de l’inici de la intervenció l’1 de setembre de 2014 fins el 15 de Maig de 2017,
moment en que s´haurà d´entregar l´Informe Final d´Avaluació.
L’avaluació estarà focalitzada en mesurar els objectius marcats en aquest mateix
document, en el marc del projecte : “ Veu, Dona, Àrab” , tenint en compte els
documets directors i plans estratègics que l´Ajuntament de Barcelona disposa.
L'equip o persona avaluadora tindrà accés als següents documents i fonts
d'informació:
•
Formulari presentat i aprobat per l´Ajuntament de Barcelona dins la linia de
programes d´Educació pel desenvolupament, plurianuals.
• Documents de reformulació realitzats un cop resolució provisional per part de
l´Ajuntament de Barcelona.
• Documentació administrativa relacionada amb la gestió del projecte:
comunicacions donant.
• Documents técnics de seguiment del projecte : pressupostos, cronogrames
actualitzats, plans de treball interns, convenis entre entitats agrupades.
• Actes i memories de les reunions de seguiment entre les parts.
• Pàgina web ACP i entitats agrupades i sócies.
• Materials generats en el marc de l´execució del projecte : FFVV, materials de
difusió, materials de formació, documents d´investigació i altres productes
com vídeos.
Serà necessari que la persona o equip avaluador obtingui informació de múltiples
agents implicats en el desenvolupament de la intervenció a avaluar:
▪ Informants clau
▪ Socis locals i entitats del consorci.
▪ Responsables de comunicació de les organitzacions
▪ Responsables d'educació per al desenvolupament i/o sensibilització de les
organitzacions.
▪ Responsables d'execució del projecte dins cada entitat.

4. Criteris i Metodologia
Criteris
Aquesta avaluació es centrarà en l’avaluació de la consecució dels resultats, per tal
els criteris seran pertiencia, adequació, l’eficàcia, l’eficiència, coherència i l’impacte
del projecte.
• PERTINÈNCIA / ADEQUACIÓ: La pertinència tracta d'esbrinar si el projecte és
congruent amb les necessitats i les prioritats locals (així com la política del donant).
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De quina manera els objectius del Programa son encara vàlids?
En quina mesura el programa es congruent en relació a les prioritats de l´entitat, ACP
?
En quina mesura el programa es congruent en relació a les prioritats de donant ,
Ajuntament de Barcelona?
La planificació, el disseny i l'execució de la intervenció han tingut en compte el
context local?
Han tingut en compte l’alternativa plantejada un anàlisi de gènere?
• COHERÈNCIA: Es realitza a dos nivells. Un d'intern, que valora l'articulació dels
objectius de la intervenció amb els instruments proposats per aconseguir-los i la seva
adequació als problemes. Un altre extern, que analitza la compatibilitat de la
intervenció amb altres estratègies i programes amb els quals pugui tenir sinergies o
complementarietat.
Es corresponen els problemes identificats amb els objectius proposats?
S'ha definit correctament l'estructura d'objectius, resultats i activitats de la
intervenció?
Són adequades les activitats programades per aconseguir els objectius de la
intervenció?
Complementa la intervenció a altres estratègies o programes aplicats al mateix
territori, sector o població objectiu d´altres donants?
S'aprofiten les possibles sinergies que es puguin establir entre aquests programes i la
intervenció?
• EFICIÈNCIA: Mesura els resultats (qualitatius i quantitatius) obtinguts com a
conseqüència dels resultats de les activitats. En general, requereix la comparació
d'un enfocament alternatiu per comprovar si s'ha utilitzat el mètode més eficient.
S'han respectat els pressupostos establerts inicialment en el document?
S'han respectat els cronogrames i temps previstos?

• EFICÀCIA: L'eficàcia mesura el grau en què una activitat aconsegueix el seu
objectiu, o si es pot esperar que ho aconsegueixi a la vista dels resultats esperats.
L'adequació temporal és un criteri implícit al d'eficàcia.
S'han aconseguit tots els resultats previstos de la intervenció?
S'ha aconseguit l'objectiu específic de la intervenció?
S'han aconseguit altres efectes no previstos?
Han trobat dificultats els destinataris per accedir a les activitats de la intervenció?

• IMPACTE: analitza els efectes del projecte a major escala (efectes socials,
econòmics, tècnics, mediambientals) sobre els individus, els grups d'edat o de gènere,
les comunitats i les institucions.
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Ha contribuït la intervenció a aconseguir l'objectiu global proposat?
S'ha aconseguit un impacte positiu sobre els titulars de drets?
S'han produït impactes positius no prevists sobre els titulars de drets?
S'han produït impactes negatius no prevists sobre els titulars de drets?

Metodologia:
Des de l'Agrupació liderada per la ACP es proposa de manera inicial la següent
metodologia, que podrà ser adaptada o modificada en funció de les propostes
concretes
ofertes
per
els/as
consultors/as:

- Revisió de documentació disponible a la Seu Central de l´ACP i altres entitats
agrupades.
- Entrevistes amb el responsable del projecte a la seu de l´ACP.
- Entrevistes amb informants claus a Barcelona
- Grups de treball amb les organitzacions socis locals i entitats col·laboradores.
La proposta de pla de treball de l'avaluació és la següent, sent susceptible de
modificació una vegada rebuda la proposta concreta de l'equip o persona
seleccionat/a:

ACTIVIDAD
Revisió de documentació
disponible a la Seu
Central de l´ACP i altres
entitats agrupades .
amb
el
responsable del Projecte
ACP
i
responsables
altres
entitats
agrupades.
Entrevistes amb
informants
claus a Barcelona
Grups de treball amb les
organitzacions
participants.
Reunió de devolució dels
resultats
preliminars
amb
el
Comitè
de
Seguiment de
L´Avaluació
Treball de gabinet
de
sistematizació de
la

GENER 17 FEBRER
17
1 2 3 4 1 2 3

MARÇ 17
4 1

2

ABRIL
MAIG 17
17
3 4 1 2 3 1 2 3 4

X X

Entrevistes

X X

X X X
X
X

XX
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informació recol·lectada

Elaboració de
conclusions i
recomanacions
Entrega de bordador
del informe final i
aportacions
de l’agrupació.
Entrega del informe final
amb
aportacions
incorporades

X X
X
X

Estructura i presentació de l’informe d’avaluació externa
L'informe recollirà l'avaluació de programa(desenvolupament, activitats, resultats,
objectius assolits, impacte) i les recomanacions que l'equip avaluador estimi
pertinents amb la deguda justificació.
L'Informe final d'avaluació no excedirà de 50 pàgines. Aquest anirà acompanyat d'un
Resum executiu.
Aquest informe s'haurà de presentar en llengua català i es suggereix l'estructura
següent:
Resum Executiu
1 .- Antecedents: en aquest capítol es recolliria, almenys, la següent informació
• Objectiu de l'Avaluació
• Metodologia emprada
• Condicionants del treball realitzat
• Descripció dels treballs executats
• Estructura de la documentació
2 .- Descripció de la intervenció: Concepció inicial del projecte i descripció de la seva
evolució
3. Resultats de l'avaluació, en base als criteris assenyalats.
4 .- Conclusions i recomanacions.
5 .- Annexos (si n'hi ha)

Després de presentar en format electrònic i un cop aprovat, l'equip avaluador lliurarà
tres còpies en paper de la versió definitiva, així com tres CD's amb el document en
format electrònic, les fotografies que siguin requerides per a la publicació de l'informe
i tots els annexos que consideri oportuns.

“VEU , DONA, ÀRAB”- INFORME AVALUACIÓ FINAL

5. Equip Avaluador
Es constituirà un Comitè de Seguiment, compost per 2 representants de la ACP i un
avaluador extern. L'avaluació, que haurà d'incloure tècniques qualitatives i
quantitatives, comprendrà tres fases: Treball de Gabinet, Treball de Camp i elaboració
de l'informe final.
Es tracta d'una avaluació externa. L'equip avaluador estarà conformat almenys per
un membre:
- 1 expert en avaluacions en temes de educació pel desenvolupament, cooperació al
desenvolupament i solidaritat internacional. Haurà de comptar un mínim de 3 anys
de provada experiència en avaluació. Actuarà com a Director de l'equip.
En el cas que es conformi per més d'un membre, el director de l'equip actuarà en tot
moment com a interlocutor i representant davant ACP, beneficiaris locals i el
avaluador extern.
Qualsevol canvi en la constitució de l'equip avaluador haurà de ser prèviament
notificat a ACP.
El grup de suport definiran indicadors d'avaluació i s'identificaran les fonts de
verificació d'aquests indicadors. A més a més, prepararà un "Programa de Treball",
amb calendari i proposta metodològica que abasti les activitats a desenvolupar i
resultats esperats en cada fase, així com el disseny de les eines per a la recopilació,
processament i anàlisi de la informació que garanteixin la fiabilitat de les fonts i el
rigor de l'anàlisi.
El pla de treball del grup de suport serà:
•
I FASE Anàlisis general: En aquesta fase es procedirà a la realització de les
següents tasques: Anàlisi de la documentació disponible; Entrevistes; Preparació del
treball de camp en coordinació amb ACP; Redacció i lliurament de l'Informe
preliminar; l'Avaluació, que, almenys, ha de contenir; Introducció del context de la
intervenció; Metodologia de treball seguida, Primera valoració de les entrevistes
realitzades i documents estudiats; Pla i Metodologia a seguir en el Treball de Camp
arran dels resultats obtinguts en aquesta primera fase.
•
II FASE Treball de Camp: Visita i coneixement de totes les parts involucrades
en el projecte; Realització d'entrevistes als coordinador del programa, informants
clau, i sol licitud d'informació addicional a les organitzacions participants; Anàlisi de
dades obtingudes (objectius- resultats- activitats- impacte); Redacció i lliurament
d'esborrany d'informe preliminar; Posada en comú d'aquest esborrany d'informe amb
el "Comitè de Seguiment" amb l'objectiu d'ajustar aquells aspectes dubtosos o que
poden no reflectir bé el que els informants o les institucions desitjar transmetre;
Redacció i lliurament de l'informe preliminar i ajustat.
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•
III FASE Elaboració i presentació de l'informe final: En aquesta fase es
procedirà a la redacció i lliurament de l'esborrany d'informe final.
Els diferents esborranys d'informe preliminar i final seran remesos als membres del
Comitè de Seguiment. L'informe recollirà l'avaluació del projecte ( resultats, objectius
assolits, impacte) i les recomanacions que l'equip avaluador estimi pertinents amb la
deguda justificació.
L'equip mantindrà la seva independència de criteri i no ha d'acordar els termes de
l'informe amb persones alienes a aquest. Durant la celebració de les entrevistes, els
avaluadors podran optar, si ho desitgen, per no ser acompanyats per persones alienes
a l'equip avaluador.

6. Premisses de l’avaluació, autoria i publicació
L'equip avaluador ha de complir certs requisits tant professionals com ètics, entre els
quals es destaquen:
• Anonimat i confidencialitat .- L'avaluació ha de respectar el dret de les persones a
proporcionar informació assegurant el seu anonimat i confidencialitat
• Responsabilitat .- Qualsevol desacord o diferència d'opinió que pogués sorgir entre
els membres de l'equip o entre aquests i els responsables del projecte, en relació amb
les conclusions i / o recomanacions, ha de ser esmentada en l'informe. Qualsevol
afirmació ha de ser sostinguda per l'equip o deixar constància del desacord sobre ella.
• Integritat .- L'equip avaluador tindran la responsabilitat de posar de manifest
qüestions no esmentades específicament en el Plec de Prescripcions Tècniques, si això
fos necessari per obtenir una anàlisi més completa de la intervenció.
• Independència . L'equip avaluador ha de garantir la seva independència de la
intervenció avaluada, no estant vinculat amb la seva gestió o amb qualsevol element
que la compon.
• Incidències: En el cas de l'aparició de problemes durant la realització del treball de
camp o en qualsevol altra fase de l'avaluació, aquests hauran de ser comunicats
immediatament al Comitè de Seguiment. Si no és així, l'existència d'aquests
problemes en cap cas podrà ser utilitzada per justificar la no obtenció dels resultats
establerts.
• Convalidació de la informació .- Correspon a l'equip avaluador garantir la veracitat
de la informació recopilada per a l'elaboració dels informes, i en última instància serà
responsable de la informació presentada en l'informe d'avaluació
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• Informes d'avaluació .- La difusió de la informació recopilada i de l'Informe final és
competència del avaluador extern, recaient els drets d'autor també sobre avaluador
extern
7. Terminis per a la realització de l’avaluació
Aquesta avaluació no va ser programada al finalitzar el programa, donat aquest error
la premissa en el calendari d’avaluació es finalitzar-la lo abans possible, i que no
excedeix mes enllà del maig 2017.
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Pla de treball avaluació externa final :

ACTIVI
TAT
Revisió
de
document
ació
disponibl
e a la Seu
Central
de l´ACP i
altres
entitats
agrupade
s.
Entrevist
es amb el
responsa
ble
del
Projecte
ACP
i
responsa
bles
altres
entitats
agrupade
s.
Entrevist
es amb
informan
ts
claus a
Barcelon
a
Grups de
treball
amb les
organitza
cions
participa
nts.

GENER FEBRER
ABRIL
MAIG
JULIOL
AGOST
MARÇ 17
JUNY 17
17
17
17
17
17
17
1 2 3 4 1 2 3
4 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

X X

XXXX

XXX

X
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resultats
prelimina
rs amb el
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Seguimen
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ó
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XXX

X

X

X
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XXXX

X X
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Les principals dificultats per acomplir amb el pla de treball inicial ha estat derivat de
viatges que l´equip avaluador hem hagut de realitzar per realitzar tasques
professionals i que van endarrerir les últimes fases de treball i que va suposar
l´entrega a l´Associació Catalana per la Pau de l´esborrany i que degut a període de
formulacions i de vacances, els últims intercanvis i entrega de l´informe final amb
totes les incorporacions de l´entitat a finals del mes d´Agost de 2017.

