
Fitxa 02/11-CL

Any 2017 Convocatòria

Import total

Aportació contrapart

Aportació sol·licitada

SÍ
75 DICTAMEN

FITXA D’AVALUACIÓ PRÈVIA DELS PROJECTES DE COOPERACIÓ
(Convocatòria local - conveni entre Ajuntament i Fons Català)

DADES ECONÒMIQUES (imports en euros)

El projecte compleix les condicions indispensables per a l'anàlisi

Puntuació Final PROJECTE ELEGIBLE

EL SALVADOR

DURADA

TRANSPORT ESCOLAR AL BAJO LEMPA 2018

REGIÓ

AJUNT. LA GARRIGA

11.868,47 €

1.190,56 €

10.027,92 € Aportació recomanada

FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT

ENTREPOBLES / INSTITUT VIL·LA ROMANA

650,00 €

BAJO LEMPA

Aportació entitat sol.licitant

NÚMERO 1

COMUNIDAD NUEVA ESPERANZA

Del 31/12/18 al 30/12/19

ENTITAT DEL SUD

TÍTOL

PAÍS

ENTITAT DEL NORD

RESUM DEL PROJECTE:

El projecte és continuïtat del projecte 3106, aprovat per la convocatòria anterior de l’Ajuntament de la 
Garriga. 

La zona del Bajo Lempa va quedar despoblada durant la guerra civil (1980-1992). A finals del conflicte 
es va repoblar amb refugiats retornats procedents de Nicaragua i el Panamà i, més tard, amb soldats i 
antics guerrillers desmobilitzats.

Les estructures educatives són deficitàries per manca d’estructures i d’inversió, tot i l’esforç dels 
educadors populars. Davant d’aquest dèficit, les comunitats del Bajo Lempa han creat un sistema 
original de transport escolar, que convergeix al clúster educatiu de la zona, la Comunidad Nueva 
Esperanza, que està consolidat i es finança amb aportacions solidàries diverses. 

L'escola i l'institut de batxillerat són referents per a les comunitats veïnes i l'única oportunitat de dur a 
terme estudis sense sortir del Bajo Lempa (l'alternativa és l'institut de Jiquilisco, a una trentena de 
quilòmetres, amb un transport irregular, car, que pot implicar un parell d'hores de desplaçament). 
D’altra banda, aquesta aposta per l’educació ha estat premiada amb l’assignació d’una seu de la 
Universitat a Distància a Nueva Esperanza.

Ja fa uns anys, amb el suport de la cooperació internacional, la Comunitat Nueva Esperanza va crear 
un sistema original de transport escolar: un conjunt de camions o pick-up que recullen els alumnes de 
les zones aïllades. Hi ha diverses rutes.

La petició concreta a través del projecte és donar suport al finançament de dues d’aquestes rutes per a 
uns 120 alumnes. 

Els dèficits estructurals en inversió educativa al país no fan pensar que en un futur proper hi hagi una 
xarxa de transport escolar pública ni tampoc que es construeixi cap altre institut, malgrat que el Govern 
salvadorenc preveu que el Sistema Integral Educatiu que està posant en marxa contempli el Bajo 
Lempa com a zona prioritària. 

D’altra banda, després de les eleccions municipals, l’Alcaldia de Jiquilisco està governada per un partit 
de la nova dreta de GANA i l’alcaldessa s’ha reunit amb els responsables del transport escolar i els ha 
mostrat el seu suport.

La consciència d’aquesta problemàtica a cas nostra és molt migrada, per la qual cosa també es 
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La consciència d’aquesta problemàtica a cas nostra és molt migrada, per la qual cosa també es 
proposa la difusió del projecte a l’intern de l’Institut Vil·la Romana a través d’una gran exposició 
fotogràfica. Alhora, es difondrà per altres escoles de la Garriga amb una exposició transportable, amb 
la corresponent difusió a través dels mitjans de comunicació locals.
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A- Condicions o factors indispensables que ha de complir el projecte presentat: SÍ NO
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B- Condicions indispensables que han de complir les entitats responsables del projecte:

És una ONG / entitat del Nord

És una entitat elegible, en el sentit que no s’hagi identificat cap factor de risc 

relacionat amb la trajectòria, composició, origen i prestigi en el camp de la 

solidaritat i la cooperació al desenvolupament, o relacionat amb el compliment 

dels compromisos adquirits si ha rebut anteriorment subvencions del Fons 

Català (Si l’entitat no és elegible, indica el motiu a l’apartat d’Observacions )

En cas que l’entitat no sigui directament del Sud, disposar d'una seu o delegació 

permanent a Catalunya i mantenir-hi activitat.

L’entitat està constituïda o manté activitats amb anterioritat a la sol·licitud dels 

recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el qual se sol·liciti l'ajuda

És una ONG / entitat del Sud vinculada orgànicament amb una ONG / entitat 

catalana

És una administració local del Sud

2- CONDICIONS QUE HA DE COMPLIR EL PROJECTE

El projecte NO incorre en cap dels motius d’exclusió definits a les bases de la 

convocatòria (Si hi ha un motiu d’exclusió, indica’l )

Tipus d’ens que executarà el projecte

L’ens que excutarà el projecte és una contrapart local clarament identificada:

És una ONG / entitat local del Sud

El projecte concorda amb alguna de les prioritats definides a les bases de la 

convocatòria

El document-projecte inclou tots els elements indispensables per fer l’anàlisi 

prèvia: objectius, pla d’activitats, pressupost...

És una iniciativa proposada per una contrapart local del Sud

Tipus d’ens que presenta el projecte

El projecte ha estat presentat per un ajuntament o ens públic local soci del Fons Català:

L’ajuntament o institució que proposa el projecte ha signat un conveni amb el 

Fons Català per a l'anàlisi de la seva convocatòria local

1- CRITERIS RELACIONATS AMB LES ENTITATS IMPLICADES

Qui ha proposat a l’ajuntament o institució el projecte presentat

El projecte ha estat proposat per (l’entitat responsable del projecte davant l’ajuntament):

S’ha presentat tota la documentació requerida

És una iniciativa del propi ajuntament o institució

És una iniciativa proposada per una ONG / entitat catalana

El projecte compleix les condicions indispensables per a l'anàlisi

Qualsevol resposta negativa condiciona l'elegilibilitat del projecte i l'anàlisi prèvia s'atura en aquest apartat
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Puntuació 

màxima

Punts 

obtinguts

15 14

5 4

5 5

5 5

27 18

5 3

5 3

3 3

3 2

5 2

3 2

3 3

20 15

4 3

4 3

4 3

1.3  PROJECTE EN EL MARC DE COOPERACIÓ D'UNA REGIÓ O CIUTAT VINCULADA 

AMB EL NORD: a través dels processos d'agermanament nord-sud, de 

codesenvolupament a través de la implicació de població inmigrada amb les seves 

societats d'origen, o altres partenariats de cooperació municipal directa.

2.5 SEGUIMENT I AVALUACIÓ: El projecte presenta elements de seguiment i avaluació 

adequats i suficients.

2.6 NIVELL D'INTEGRACIÓ AMB ALTRES PROJECTES COMPLEMENTARIS A LA 

ZONA.

2.4 PRESSUPOST COHERENT: El pressupost és coherent amb els objectius i la 

planificació d'activitats.

Un projecte és viable quan, un cop finalitzat l’ajut extern, els objectius assolits poden continuar 

beneficiant el grup receptor, el qual assumeix la continuïtat del projecte. En aquest sentit, els 

beneficiaris de l’ajut poden i volen continuar treballant en la realització dels objectius de l’ajut

3.1 VIABILITAT POLÍTICA: garantia de suport al projecte, entorn polític favorable per al 

desenvolupament del projecte.

3.2 TECNOLOGIES APROPIADES: valorar la viabilitat en relació a l'ús de mètodes i 

mitjans tècnics que permetin aprofitar els recursos materials, tècnics i humans de les 

comunitats beneficiàries i així fomentar l'autogestió, l’autonomia i l’autosuficiència, de 

manera que no es comprometi el benestar de les generacions actuals i futures, i no 

s'introdueixin noves formes de dependència econòmica i cultural.

3.3 CAPACITAT INSTITUCIONAL I DE GESTIÓ: garantia d'execució del projecte per part 

de l'entitat sol·licitant. Valorar la capacitat administrativa, organitzativa i tècnica perquè el 

projecte es dugui a terme i se'n pugui garantir la continuïtat en acabar el suport extern.

1.2  ORIGEN DE LA INICIATIVA: col·lectius organitzats, institucions oficials. El projecte 

respon a una necessitat demostrada. Els participants estan clarament definits.

Un projecte està ben planificat quan hi ha relació entre els resultats esperats, els objectius plantejats, 

les activitats proposades i els recursos necessaris per assolir-los, en un període de temps determinat i 

seguint un pla de treball.

2.3 PRESSUPOST DESGLOSSAT: El pressupost està detallat per partides i 

cofinançadors.

1.1 MARC GEOGRÀFIC I CONTEXT HISTÒRIC, ECONÒMIC, POLÍTIC I 

SOCIOCULTURAL: el context defineix el marc general en el qual se situa el projecte i 

analitza els problemes que es contempla resoldre. 

1- CONTEXT I INTERVENCIÓ

2.1 LÒGICA D'INTERVENCIÓ: Claretat i lògica en la definició d'objectius, resultats i 

activitats en coherència amb la problemàtica que es vol abordar.

3- VIABILITAT

2.7 ES CONTEMPLA REALITZAR ACCIONS DE SENSIBILITZACIÓ ASSOCIADES AL 

PROJECTE.

VARIABLES, CRITERIS D'AVALUACIÓ I CONCEPTES DEFINITS PER 

A L'AVALUACIÓ PRÈVIA DEL PROJECTE

2.2 PLA D'ACCIÓ: El Pla és clar i factible. Les activitats consten detallades i 

calendaritzades en un cronograma.

2- CONTINGUT I PLANIFICACIÓ

És una valoració del context en què es desenvoluparà el projecte, en relació amb la problemàtica que 

s’espera resoldre amb l’execució del projecte, l’origen de la iniciativa i la vinculació del projecte amb 

les entitats del Nord.
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5.5 COFINANÇAMENT: L'entitat té base social (socis i voluntaris) i té capacitat per obtenir 

fons propis. L'entitat fa una contrapartida amb diners o espècies al projecte.

5.2 L'entitat està adherida a alguna xarxa local, nacional o internacional.

4- BENEFICIARIS DEL PROJECTE

3.5 VIABILITAT ECONOMICOFINANCERA del projecte en relació als recursos utilitzats, 

els béns a generar i les despeses operatives. En el cas de projectes assistencials valorar 

la continuïtat dels efectes de l'acció prevista.

3.4 ASPECTES SOCIOCULTURALS: valorar la viabilitat en relació al respecte a la identitat 

històrica i cultural, evitant aquelles actuacions que generin o reforcin relacions de 

dependència i estimular l'autoconfiança de les persones i de les comunitats perquè 

solucionin les seves necessitats de la manera més autònoma possible, no introduint noves 

i més profundes formes de dependència econòmica i cultural.

6.1 PROJECTE CONSORCIAT: l'entitat està involucrada en un procés de concertació amb 

altres entitats del Nord.

4.1 PARTICIPACIÓ: valorar el grau de participació dels beneficiaris en la planificació, 

l’execució i l’avaluació del projecte i el grau de compromís i d'implicació en l'acció prevista.

6.4 EXPERIÈNCIA de l'entitat en anteriors exercicis econòmics i acompliment d'objectius i 

compromisos adquirits.

Una valoració positiva té en compte si l’entitat està constituïda, si els estatuts interns reflecteixen 

línies d’acció orientades al desenvolupament integral, la trajectòria, el prestigi local, l’experiència 

acumulada, la presència en el territori i les activitats de sensibilització articulades al projecte de 

cooperació i l’experiència acumulada i la capacitat de concertar recursos propis i aliens, així com la 

naturalesa del vincle establert entre l'entitat del Nord i del Sud.

4.2 TIPUS DE BENEFICIARIS: Els beneficiaris estan clarament definits en directes / 

indirectes / perjudicats / exclosos, i agregats per categories (sexe, edat i altres rellevants 

pel projecte).

5- ENTITAT DEL SUD

Els projectes han de ser promoguts amb organitzacions socials dels països del Sud que, com a 

contraparts, ofereixin garanties suficients per tal que es puguin aconseguir els objectius previstos. Una 

valoració positiva té en compte si l’entitat treballa en xarxa, està constituïda, si els estatuts interns 

reflecteixen línies d’acció orientades al desenvolupament integral, el prestigi local i l’experiència 

acumulada.

6.2 L'entitat està adherida a alguna xarxa local, nacional o internacional.

5.4 EXPERIÈNCIA de l'entitat en anteriors exercicis econòmics i acompliment d'objectius i 

compromisos adquirits.

Cal valorar el tipus de beneficiaris, així com el seu grau de participació en el cicle del projecte: 

identificació, planificació, execució, seguiment i avaluació del projecte

5.1 Treball en xarxa: és un projecte en què participen diverses entitats del Sud.

5.3 EXPERIÈNCIA ACUMULADA I PRESTIGI LOCAL de l'entitat del Sud en la realització 

de les accions proposades en el projecte: l'entitat compta amb la capacitat operativa, 

administrativa i tècnica adequada per a gestionar el projecte presentat.

6.3 EXPERIÈNCIA ACUMULADA I PRESTIGI LOCAL de l'entitat del Nord en la realització 

de les accions proposades en el projecte: l'entitat compta amb la capacitat operativa, 

administrativa i tècnica adequada per a gestionar el projecte presentat.

6- ENTITAT DEL NORD
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PROJECTE ELEGIBLEDICTAMEN

Puntuació total

RESUM DE LA PUNTUACIÓ

1- CONTEXT I INTERVENCIÓ

6- ENTITAT DEL NORD

4- BENEFICIARIS DEL PROJECTE

5- ENTITAT DEL SUD

3- VIABILITAT

2- CONTINGUT I PLANIFICACIÓ

6.7 COFINANÇAMENT: L'entitat té base social (socis i voluntaris) i té capacitat per obtenir 

fons propis. L'entitat fa una contrapartida amb diners o espècies al projecte.

6.5 ACTIVITATS D'INFORMACIÓ, DIFUSIÓ I SENSIBILITZACIÓ AL NORD.

Un projecte és considerat ELEGIBLE si té una puntuació igual o superior a 50 punts.

6.6 TIPUS DE VINCLE NORD-SUD ESTABLERT: Es tracta d'una actuació amb una visió 

de procés i de cooperació continuada amb l'entitat del Sud.

COMENTARIS I OBSERVACIONS:

Novetat: Universitat a distància al Bajo Lempa

El projecte és continuïtat del que es va presentar l'any passat, i a grans trets es manté la proposta 
exceptuant alguns canvis que comentem a continuació.

Afortunadament, el context de violència del crim organitzat a través de les "maras" ha millorat de 
manera ostensible, i la formulació del projecte explica que "la combinació de mesures preventives, de 
control de part dels líders comunitaris i també la intervenció policial ens permet dir que el darrer any ha 
tornat la normalitat".  Això té efectes en la millora de la puntuació en l'apartat de viabilitat política. El 
canvi de color polític a l'alcaldia de Jiquilisco no permet en aquests moments identificar una millora o 
empitjorament de la col·laboració de les autoritats locals, i caldrà comprovar-ho a mesura que passi el 
temps.

Com en altres anys, les accions de sensibilització són àmplies i molt enfocades al municipi de la 
Garriga. És a dir, que no són accions genèriques, sinó que estan molt lligades a la població estudiantil 
de l'Institut Vil·la Romana. Tenint en compte que la relació entre l'Institut Vil·la Romana i la comunitat 
Nueva Esperanza és estable al llarg dels anys, sempre es valora amb la puntuació màxima l'apartat 
1.3, ja que tot i no ser estrictament un agermanament, sí que hi ha un vincle Nord-Sud molt fort que 
s'assimila a un partenariat entre contraparts homòlogues.

S'ha incrementat el nombre de resultats, i això fa més complex el marc lògic i l'assoliment dels 
objectius. Ara el projecte pretén incidir en la menor taxa d'embarassos en joves i en la menor 
incidència de joves immersos en el problema de les "maras". Es tractaria de resultats indirectes en el 
marc d'un projecte de transport escolar, però sembla pertinent incorporar-los sempre i quan es pugui 
fer un bon seguiment d'aquests indicadors i es trobi la manera de certificar-ho. En canvi, es mantenen 
només dues activitats, i això contradiu l'augment de resultats previstos. No sembla lògic multiplicar els 
resultats mantenint les mateixes activitats, ja que cal una metodologia d'intervenció definida per a cada 
resultat.

Un exemple d'això és el resultat que promou l'enfocament d'igualtat de gènere, per aconseguir que al 
voltant d'un 50% de les persones beneficiades siguin noies. Però si això no ve acompanyat d'una 
estratègia de gènere ben elaborada, aleshores el resultat esdevé quasi atzarós, perquè depèn de 
factors que no es controlen, i tant es pot assolir com no, depenent del context de cada moment. Hi ha 
una voluntat positiva reflectida en un resultat, però cal adequar-la amb una estratègia concreta.

Es recomana que els mecanismes de seguiment estiguin més ben explicitats i s'indiquin els 
instruments que es fan servir (allò que s'indica al formulari són bàsicament indicadors mesurables de 
seguiment).

Un any més, la necessitat i la pertinència del projecte queden fora de dubte: continua sent una 
intervenció argumentada i respon a demandes reals. Per aquesta raó el projecte en conjunt manté una 
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Un any més, la necessitat i la pertinència del projecte queden fora de dubte: continua sent una 
intervenció argumentada i respon a demandes reals. Per aquesta raó el projecte en conjunt manté una 
puntuació global alta.

RECOMANACIONS:

Es recomana l'aprovació del projecte.


