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FINANÇAMENT OBERT 

 

  SINOPSI 

 

El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments catalans 

a sumar-se a la resposta als efectes del tifó Hayian al seu pas per Filipines. 

 

El passat divendres 8 de novembre de 2013, sis illes de l’arxipèlag de Filipines varen 

patir el pas del Tifó Hayian que, amb una virulència de 5 sobre 5 a l’escala Saffir-

Simpson, va ocasionar considerables danys a les ciutats i zones rurals de la regió.  

 

Es considera el pitjor desastre natural que ha patit el país i, tot i que encara no hi ha 

dades definitives de la magnitud, es calcula que han perdut la vida més de 10.000 

persones i hi ha innombrables desapareguts. Segons les Nacions Unides, es calcula que 

hi ha 620.000 persones desplaçades i més de 9,5 milions de persones afectades.  

 

La comunitat internacional ha iniciat la mobilització per tal que els organismes 

humanitaris de Nacions Unides i altres organitzacions es coordinin amb el govern de 

Filipines per donar resposta a l’emergència amb la màxima rapidesa. Tot i que el 

territori de Filipines es veu castigat per una mitjana de 20 tifons cada any, la catàstrofe 

en aquesta ocasió requereix mesures excepcionals.  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
AJUNTAMENT D’ABRERA 

AJUNTAMENT D’ARGENTONA 

AJUNTAMENT D’ARTÉS 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BEGUES 

AJUNTAMENT DE CALAF 

AJUNTAMENT DE CAMPLLONG 

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 

AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE CENTELLES 

AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE DELTEBRE 

AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE FONTANALS DE CERDANYA 

AJUNTAMENT DE LES FRANQUESES DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GELIDA 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DELS HOSTALETS DE PIEROLA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MARTORELLES 

AJUNTAMENT DEL MASNOU 

AJUNTAMENT DE MATADEPERA 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT D’OLIOLA 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE LES PRESES 

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

AJUNTAMENT DE RIUDARENES 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SANT CEBRIÀ DE VALLALTA 

AJUNTAMENT DE SANT ESTEVE DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE TERRASSA 
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AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CABDELLA 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS 

AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

AJUNTAMENT DE VIDRERES 

AJUNTAMENT DE VILADECANS 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA DE LA BARCA 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

AJUNTAMENT DE VILASSAR DE MAR 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes, que actualment es troben en fase 

d’execució: 

 

NÚM. TÍTOL ESTAT 

2669 PAQUET D’ATENCIÓ INTEGRADA I NUTRICIÓ 

MATERNOINFANTIL PER A DONES 

EMBARASSADES I LACTANTS (PLWS) I INFANTS 

DEL MUNICIPI DE SAN RAFAEL, PROVÍNCIA 

D’ILOILO, ILLA DE PANAY 

Finalitzat 

2670 PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE SISTEMES D’AIGUA 

I SANEJAMENT A LA ZONA AFECTADA PEL TIFÓ 

HAIYAN 

Realitzant-se 

 



Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

PROJECTE 2669 

 

PAQUET D’ATENCIÓ INTEGRADA I NUTRICIÓ 

MATERNOINFANTIL PER A DONES EMBARAS-

SADES I LACTANTS (PLWS) I INFANTS DEL 

MUNICIPI DE SAN RAFAEL, PROVÍNCIA 

D’ILOILO, ILLA DE PANAY 
 

 País: FILIPINES 

 Regió: ILOILO (ILLA DE PANAY) 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: FUNDACIÓN ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE-DELEGACIÓ 

CATALUNYA / ACTION AGAINST HUNGER-PHILIPPINES 

MISSION 

 

Data aprovació: 19/05/14 

Període finançament: 14 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  41.500,00  euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  41.500,00 euros 

Aportació del FONS:  41.500,00 euros 

10% de gestió: 4.150,00 euros 

Import total a finançar: 45.650,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

El projecte consistirà en la monitorització nutricional dels infants d’edat compresa entre 

els 0-59 mesos que habiten als nou barangays (llogarets) de Sant Rafael, a la província 

de Iloilo. També té com a objectiu establir “Espais Amigables per Progenitors-infants” 

(Parent-baby friendly spaces) dins de les instal·lacions de salut existents per tal de 

proporcionar suport psicosocial molt necessari a la comunitat, especialment a dones i 

infants. A banda de la intervenció psicosocial, també seran implementades unes altres 

set pràctiques d'atenció en aquests espais a través dels treballadors de la salut locals 

prèviament formats. Aquestes pràctiques inclouen: (1) Cura de la Dona, (2) Lactància 

materna, (3) Alimentació Complementària i (4) Pràctiques alimentàries, (5) Higiene, (6) 

Estimulació psicosocial i (7) Cura de la Salut a les Llars.   

 

Des de l'inici del projecte, es tindrà com a objectiu la construcció de capacitats dels 

voluntaris de la comunitat i els centres de salut locals. Part de la capacitació consistirà 

en la provisió d'equips antropomètrics per garantir l'avaluació mediconutricional 

integral i la corresponent gestió del Fons Català, la desnutrició i les malalties dels 

infants i les seves mares. Per dur això a terme, el projecte també incorporarà i integrarà 

la Gestió Integrada de la Desnutrició Aguda (IMAM) dins l’actual programa regular de 

salut de la comunitat. 

 

La incidència (advocacy) és una part important d'aquest projecte que apunta cap a una 

major capacitat de resiliència de la comunitat front la desnutrició (aguda i crònica), i les 
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malalties que provoca. També advocarà per les possibles mesures preventives en el 

context de la situació geogràfica i la disponibilitat de recursos. Materials de Informació, 

Educació i Comunicació (IEC), documentació, i intercanvi de coneixements amb els 

stakeholders, inclosos els beneficiaris, seran incorporats a aquest projecte. 

 

En resum, aquestes accions tenen com a objectiu contribuir a la disminució de la 

mortalitat i la morbiditat dels infants menors de 5 anys i de les dones embarassades i 

lactants mitjançant la prevenció i tractament de la desnutrició aguda a través de 

treballadors i voluntaris de salut capacitats i l’enfortiment dels establiments de salut. 

 

L’entitat ha signat un acord amb el municipi de San Rafel, província de Lloilo, que 

assegura la participació del govern local durant el procés de desenvolupament del 

projecte. L’autoritat local participa també dins la Unitat de Gestió del Projecte creada en 

el marc de la intervenció. 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2626 - RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ HAYIAN A FILIPINES – 

Filipines  

 

 

  SEGUIMENT 

 

MARÇ 2015 

 

L’informe final ha estat elaborat per la FUNDACIÓN CONTRA EL HAMBRE i 

cobreix el període comprès entre l’1 de juny i el 31 de desembre de 2014. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS  
 

El projecte ha estat implementat en resposta a les necessitats de la població més 

vulnerable afectada pel tifó Haiyan que habita als nou Barangays (llogarets) de Sant 

Rafael, a la província d’Iloilo. Els beneficiaris van ser identificats entre les famílies amb 

infants entre els 0-59 mesos, dones embarassades i lactants (PLW), que tenen menys 

probabilitats de sobreviure a malalties a causa de la desnutrició i la carència de suport 

psicosocial.  

 

ACF va iniciar la intervenció fent ús dels programes de salut i nutrició existents del 

govern local. El projecte ha implicat el cribratge nutricional d’infants de 0-59 mesos i 

dones embarassades i lactants (PLW), i el seguiment per detectar i tractar els casos de 

desnutrició aguda severa a través de l’Atenció Comunitària de la Desnutrició Aguda 

(CMAM). A la proposta inicial de projecte s'indicava una intervenció en pràctiques de 

cura i psicosocials (PCP) mitjançant la implementació d’“Espais Amigables per 

Progenitors–infants” (Espais de PBFS) amb l'objectiu de proporcionar atenció 

psicosocial a la població tractada -dones i nens-. Aquesta intervenció va ser reformulada 

per centrar-se principalment en la capacitació dels treballadors de salut comunitaris, les 

mestres de guarderia i els voluntaris de la comunitat per tal que ells mateixos puguin 

implementar les intervencions en alimentació del lactant i de l’infant i les pràctiques de 
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cura durant el seu treball diari a les instal·lacions de salut, als centres de dia i a la 

comunitat en general. Aquesta revisió es va realitzar per tal d’adaptar-se als canvis en el 

context de l'emergència a la postemergència, i pel fet que els “Espais Amigables per 

Progenitors–infants” s’estableixen durant les primeres etapes de l’emergència per 

permetre un espai segur i còmode per a les dones i els infants, i es recomana que siguin 

desinstal·lats quan el context comença a estabilitzar-se. 

 

La incidència (advocacy) ha jugat un paper fonamental en la millora de la resiliència 

comunitària davant la desnutrició (aguda i crònica) i les malalties que provoca. Ha 

proporcionat a la Unitat de Govern Local (LGU) una Unitat de Gestió de Projectes 

(PMU), que suposa la reactivació del Consell Municipal de Nutrició com a Unitat de 

Gestió de Projectes, ja que gairebé tenen la mateixa composició. La Unitat de Govern 

Local lidera la gestió dels recursos i les mesures per disminuir la mortalitat i morbiditat 

dels infants menors de 5 anys i les dones embarassades i lactants a través de la 

prevenció i el tractament de desnutrició aguda (i, per tant, crònica) mitjançant l’atenció 

preventiva i terapèutica. S’han incorporat al projecte Materials d’Informació, Educació i 

Comunicació (IEC), documentació i intercanvi de coneixements amb els actors 

implicats, inclosos els beneficiaris. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

Matriu 1 (objectiu general 1, específic 1)  

 
Objectiu General del 

projecte 

Indicadors Indicadors  

grau d’assoliment 

Fonts de verificació 

1. Contribuir a la 

disminució de la 

mortalitat i la 

morbiditat dels nens 

menors de 5 anys i de 

les dones embarassades 

i lactants mitjançant la 

prevenció i el 

tractament de la 

desnutrició aguda amb 

enfocaments de gestió 

preventiva i terapèutica, 

i determinar i 

comprendre la 

prevalença de la 

desnutrició aguda a les 

zones afectades per 

emergències cròniques. 

 

 

 

 

 

 

Estat nutricional dels 

infants menors de 5 anys 

i de les dones 

embarassades i lactants. 

 

 

 

Taxes de curació, 

abandonament, i mort. 

 

 

 

A la primera ronda de detecció, 

la Desnutrició Aguda Global era 

del 5,9% amb una cobertura del 

66%. 

 

A la segona ronda de detecció, la 

Desnutrició Aguda Global era 

del 3% amb un 84% de 

cobertura. 

 

De les 454 dones embarassades i 

lactants identificades a San 

Rafael, el 4% tenen risc de patir 

desnutrició aguda.  

 

Dels 13 casos identificats de 

Desnutrició Aguda Severa, la 

taxa de curació és del 100%. 

Taxa del 0% d’abandonament i/o 

mort. 

 

 

 

 Informe mensual de 

diagnòstic nutricional. 

 

 

 Estadístiques 

nutricionals mensuals 

(programa IMAM). 

 

 Informes mensuals de 

morbiditat i mortalitat 

dels establiment de 

salut. 
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Objectiu específic 1    

1.1 Detectar els casos 

de desnutrició aguda 

severa en nens de 0-59 

mesos a través de la 

diagnosi, el tractament i 

el seguiment periòdic 

dels casos a través de la 

Gestió Integrada de la 

Desnutrició Aguda 

(IMAM). Proporcionar 

assessorament a les 

PLWS (Dones 

Embarassades i 

Alletant) en les 

pràctiques d'atenció del 

nadó i de l’infant 

(IYCF) a través dels 

treballadors de la salut 

locals apoderats. 

 

 Es mapeja el nombre 

existent de casos de 

desnutrició aguda 

severa en infants de 0-

59 mesos. 

 

 1.978 infants menors de 

5 anys són examinats 

 

 Almenys 18 

treballadors de salut i 

voluntaris s'han 

beneficiat directament i 

han enfortit les seves 

habilitats a través de la 

formació i la 

capacitació en la gestió 

integrada de la 

desnutrició aguda 

(IMAM), pràctiques de 

cura i IYCF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.652 infants menors de 5 anys 

han estan examinats 

nutricionalment i protegits. 

 Dels 18 treballadors de salut i 

voluntaris inicialment 

identificats, finalment s’han 

beneficiat 141 persones del curs 

IMAM (Gestió Integrada de la 

Desnutrició Aguda) i 153 del 

IYCF (pràctiques d'atenció 

nutricional del nadó i de 

l’infant) i pràctiques de cura. 

 

 Informe mensual de 

diagnosi i estadístiques 

mensuals. 

 

 Inscripcions per als 

cursos i sessions de 

formació, certificació i 

la retroalimentació 

sobre la qualitat dels 

resultats en grups 

focals de discussió. 

 

 

Resultats    

 

R1. Es determina l’estat 

nutricional dels infants 

menors de 5 anys, 

dones embarassades i 

lactants. 

 

 Estat nutricional de tots 

els infants menors de 5 

anys. 

 

 

 

 

 

 

 Estat nutricional de 

dones embarassades i 

lactants. 

 

 

 

 

 

 

 Nombre de centres de 

salut amb equipament 

antropomètric complet. 

Objectiu: 9 

  

 

 Dels 1.978 infants identificats, 

s’han examinat un total de 

1.652 (84%). S’ha detectat una 

variació del 16% en la 

cobertura d’exàmens. 63 infants 

(4%) patien desnutrició aguda i 

13 (1%) desnutrició aguda 

severa. 

 

 De les 956 dones embarassades 

i lactants identificades per ACF, 

van ser examinades un total de 

454 (48%). S’ha detectat una 

variació en la cobertura 

d’exàmens del 52%. 17 dones 

(4%) estaven en risc de patir 

desnutrició aguda.  

 

 Van ser identificats i dotats amb 

un set complet d’equipament 

antropomètric funcional els 9 

Barangays del municipi de San 

Rafael. 

 

 

Informe mensual de 

diagnòstic nutricional: 

 Estadístiques mensuals. 

 Certificats de donació. 

 

R2. S’evita la 

desnutrició aguda entre 

els nens menors de 5 

anys i les dones 

embarassades i lactants. 

 

 Nombre de centres de 

salut dels barangay que 

tenen establert un 

sistema de seguiment 

per les dones 

embarassades i lactants. 

Objectiu: 9 

 

 Nombre d’estructures i 

 

 S’ha desenvolupat i establert un 

sistema de seguiment per a 

dones embarassades i lactants 

als 9 barangays del municipi de 

San Rafael. 

 

 

 

 Tots els centres de salut dels 

 Llistat dels centres de 

salut de barangay que 

integrin les pràctiques 

d'atenció assistencial i 

IMAM. 

 

 Llistat dels centres de 

salut dels barangay 

amb sistema de 

seguiment de dones 
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centres de salut que 

integren pràctiques de 

cura i CMAM (sistema 

comunitari de gestió de 

la desnutrició aguda) en 

el sistema de salut 

primària. Objectiu: 9 

 

 Nombre d’Equips de 

Salut Comunitària 

reforçats per tal de 

proporcionar pràctiques 

de cura i atenció 

psicosocial a les dones 

embarassades i lactants 

identificades. Objectiu: 

18 

 

 Nombre de treballadors 

de salut i voluntaris que 

assisteixen a un curs de 

formació sobre CMAM 

(Sistema comunitari de 

gestió de la desnutrició 

aguda), IYCF 

(pràctiques de cura i 

nutricional de lactants i 

infants) i Pràctiques de 

cura. Objectiu: 18  

 

nou barangays de San Rafael 

tenen integrades les pràctiques 

de cura i CMAM als PHCP. 

 

 

 

 

 

 Tots els Equips de Salut 

Comunitària dels nou barangays 

han estat reforçats per 

proporcionar pràctiques de cura 

i intervencions psicosocials a 

les dones embarassades i 

lactants identificades. 

 

 

 

 Dels 18 treballadors de salut i 

voluntaris inicialment 

identificats, finalment s’han 

beneficiat 141 persones del curs 

IMAM (Gestió Integrada de la 

Desnutrició Aguda) i 153 del 

IYCF (pràctiques d'atenció 

nutricional del nadó i de 

l’infant) i pràctiques de cura. 

 

embarassades i lactants.  

 

 Llistat dels equips de 

salut comunitària 

actius.  

 

 Llistat dels grups de 

dones facultades per 

proporcionar suport a la 

nutrició i referenciar 

casos de desnutrició. 

 

 Base de dades de 

formacions. 

 

 

 

R3. La desnutrició 

aguda entre els nens 

menors de 5 anys i de 

les dones embarassades 

i lactants es gestionen 

d'acord amb el protocol 

estàndard. 

 

 Nombre i % de nens de 

6-59 mesos amb 

desnutrició aguda 

severa tractats a través 

del programa CMAM. 

Objectiu: 22 

 

 Nombre d'establiments 

de salut que poden 

tractar els casos de 

desnutrició aguda. 

Objectiu: 9 

 

 13 infants (1%) van ser 

identificats amb Desnutrició 

Aguda Severa i tractats seguint 

el programa integral de gestió 

de la desnutrició aguda. 

 

 

 Tots els establiments de salut 

(nou en total) poden tractar 

casos de desnutrició aguda. 

 

 Estadístiques mensuals. 

 

 Llistat de centres de 

salut amb capacitat per 

a gestionar el programa 

IMAM. 

 

. 

R4. Es fa incidència 

(advocacy) sobre la 

Nutrició 

 

 Nombre de polítiques i 

pràctiques relacionades 

amb la nutrició. 

Objectiu: 1 

 

 Nombre de materials de 

IEC i de sensibilització 

distribuïts als 

beneficiaris i parts 

interessades 

(stakeholders). 

Objectiu : 1000 

 

 Nombre de clústers o 

grups de coordinació 

(unitat de gestió de 

 Se signa un Acord per la 

implementació de projecte 

d’atenció maternoinfantil 

 

 Es distribueixen entre els 

beneficiaris i actors interessants 

150 còpies de material IEC i 

d’incidència 

 

 ACF està involucrada en tot els 

PMU dels nou barangays. 

Assistència a la reunió de 

coordinació per la Població 

Afectada (AAP) i a les reunions 

dels PMU. 

 Actes de reunions 

mensuals. 

 

 Exemple de materials 

d’IEC (Informació, 

Educació, 

Comunicació). 
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projecte-PMU) en els 

quals ACF està 

activament involucrada. 

Objectiu: 9 barangays 

 

 

R5. Establert un 

mecanisme de 

retroalimentació de 

beneficiaris 

(monitoratge i 

avaluació) 

 

 

 Nombre de pamflets / 

fulletons amb 

informació sobre el 

sistema de 

retroalimentació 

desenvolupat i 

distribuïts. Objectiu : 

1000 

 

 Nombre de 

suggeriments / queixes 

generats i tractats. 

Objectiu: menys de 20 

 

 

 Es distribueixen 500 pamflets. 

 

 

 1 suggeriment rebut 

(agraïment). 

 

 Informació enviada i 

rebuda al sistema de 

retroalimentació. 

 

Activitats planificades 

(relació d’activitats  

per resultats) 

 

Activitats (en relació al cronograma) 
Activitats (en relació al 

pressupost) 

Anul·lada 

 

Endarreri

da 

Al dia Avançada 

 

 

ICC* 

(Índex de compliment 

de costos (gastat sobre 

pressupostat) 

 

 

 

1.1.1.1  

Diagnòstic Nutricional 
  X  

1.1.1.2.  

Mobilització 

comunitària / 

capacitació 

  X  

1.1.1.3  

Subministrament de 

formularis i materials 

per a activitats 

psicosocials i de gestió 

comunitària integral de 

la desnutrició (IMAM) 

als establiments de salut 

  X   

1.1.1.4.  

Gestió integrada de la 

Desnutrició Aguda 

(IMAM) 

  X   

1.1.1.5.  

Incidència sobre la 

desnutrició 

  X   

1.1.1.6.  

Producció i difusió de 

materials de IEC 

(informació, educació, 

comunicació) 

  X   

1.1.1.7.  

Coordinació amb les 

parts interessades 

  X   
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1.1.1.8.  

Establiment del 

Mecanisme de 

Retroalimentació del 

Beneficiari 

  X   

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS  
 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits. Descripció de les 

activitats en relació amb els resultats i els objectius específics establerts, i els canvis 

efectuats en el desenvolupament del projecte. 

 

La gestió comunitària de la desnutrició aguda (CMAM) es va implementar a la zona de 

Sant Rafael, a Iloilo. El programa CMAM implementat amb el suport d’ACF abraça 

quatre components: mobilització comunitària / detecció de l’estat nutricional; creació de 

Programa Terapèutic d'assistència ambulatòria (OTP) per a l’atenció dels infants amb 

desnutrició aguda severa (SAM) sense complicacions; creació del Programa Terapèutic 

per a l’ingrés de pacients (ITP) per a l’atenció dels infants amb Desnutrició aguda 

severa amb complicacions mèdiques; i l'aplicació de l’Atenció nutricional i pràctiques 

de cura per a lactants i infants. Com s'ha esmentat, es va realitzar una revisió en la 

intervenció de Pràctiques de cura i psicosocials  (PCP) per adaptar-se als canvis en el 

context de l'emergència a la postemergència i el fet que els “Espais Amigables per 

Progenitors-infants” establerts durant les primeres etapes de l’emergència, es reclama 

que siguin suprimits quan el context es comença a estabilitzar. 

 

Es poden observar efectes a curt termini en el projecte executat. Aquest fet ha estat 

reforçat per la política d’incidència a la unitat de govern per donar suport i enfortir el 

programa de nutrició a nivell local. 

 

A continuació es presenta la valoració de l’execució per a cada resultat: 

  

R1. Es determina l’estat nutricional dels infants menors de 5 anys, dones embarassades i 

lactants. 

Les activitats del resultat 1 es van completar al novembre de 2014. Es va determinar i 

protegir l’estat nutricional dels nens menors de 5 anys, dones embarassades i lactants 

mitjançant la realització d'un examen nutricional amb mesuraments antropomètrics 

(circumferència del braç, alçada i pes), i el subministrament d’eines funcionals 

antropomètriques a nou centres de salut de Sant Rafael, Iloilo. S’ha arribat a 1.652 

infants menors de 5 anys i 454 dones embarassades i lactants. 

 

La cobertura d’ACF és del 84% dels infants menors de 5 anys (nivell acceptable) i del 

48% de les dones embarassades i lactants. Una de les principals troballes d’aquesta 

detecció és que les xifres municipals sobre nens menors de 5 anys són inferiors a les 

dades nacionals i que el municipi no té dades de dones embarassades i lactants. El que 

es reflectia en la proposta inicial eren dades extretes de l’àmbit nacional. Per tant, 

l’objectiu proposat de 956 dones embarassades i lactants no ha estat factible d’ésser 

assolit al final de l'execució. Els motius són els següents: 

  

1. Durant la redacció de la proposta original, l'equip tenia accés limitat a les dades 

municipals. 

2. L'anàlisi inicial (activitat 1) va mostrar la discrepància entre les dades. 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

 

R2. S’evita la desnutrició aguda entre els infants menors de 5 anys i les dones 

embarassades i lactants. 

Sota aquest resultat s'ha desenvolupat i establert el sistema de seguiment per a dones 

embarassades i lactants (PLW) als nou barangays de Sant Rafael. Tot l'equip dels 

centres de salut i els equips comunitaris de salut (CHT) han integrat el sistema d’atenció 

Comunitària de la Desnutrició Aguda (CMAM) i les pràctiques de cura (IYCF) a la 

programació regular. S’ha establert un centre d’atenció de pacients ingressats (ITP) i 

nou centres d'assistència ambulatòria (OTP), els quals són monitorats per a l’atenció 

d’infants amb desnutrició aguda severa (SAM). En aquesta intervenció hem estat 

capaços de capacitar 153 agents en total, arribant més enllà dels 18 agents comunitaris 

de salut previstos.  

 

R3. La desnutrició aguda entre els infants menors de 5 anys i de les dones embarassades 

i lactants es gestionen d'acord amb el protocol estàndard. 

Les activitats d'aquest resultat es van assolir amb la identificació i el tractament dels 

casos de SAM a nou barangays de Sant Rafael, Iloilo. Dels 13 casos identificats de 

desnutrició aguda severa, la taxa de curació és del 100%. Hi ha un 0% d’abandonaments 

i de morts. La taxa global de desnutrició aguda (GAM) durant la primera ronda de 

detecció (amb un 67% de cobertura a infants menors de 5 anys) és del 5,5%. En la 

segona ronda de detecció es va arribar al 84% dels menors de 5 anys i la taxa global de 

desnutrició va descendir al 2%, amb una variació del 3,5% positiva. Les taxes de 

desnutrició aguda per sobre del 5% es consideren pobres. 

 

ACF no va implementar cap Programa d'Alimentació Complementària específica pels 

casos detectats de desnutrició aguda moderada, la quarta component del protocol 

estàndard PIMAM. 

 

R4. Es fa incidència (advocacy) sobre la Nutrició. 

Les activitats orientades a l’assoliment del resultat 4 inclouen la signatura del 

Memoràndum d'Entesa per facilitar, entre altres, l’adopció de mesures per solucionar la 

desnutrició al municipi i per assegurar el suport durant l'execució del programa i la 

sostenibilitat, el desenvolupament i l'establiment de la Unitat de Gestió del Projecte 

(URP), que inclou com a membres tots els actors rellevants dels diferents sectors de la 

comunitat per assegurar-ne l’apropiació. L’equip de Nutrició d’ACF, i sectors de 

barangay d’Incidència i de Pràctiques de cura i psicosocials van participar activament a 

les reunions de coordinació a escala municipal i provincial (clúster). Durant aquests 

esdeveniments es van distribuir materials d’informació, educació i comunicació (IEC), 

com Lancet i DILG Memo Circular, com a base jurídica per al fons d'apropiació sobre 

el benestar del nen. Es va cofinançar la distribució de materials de IEC per assolir 

l'objectiu. 

 

R5. Establert mecanisme de retroalimentació de beneficiaris (Monitorització i 

Avaluació). 

Les activitats del resultat 5 es van completar amb l’elaboració i la difusió de fulletons 

amb informació sobre el sistema de retroalimentació. Els fulletons van ser distribuïts 

durant les reunions de la PMU i les activitats regulars de nutrició i pràctiques d’atenció i 

cura. 
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Només es va rebre un suggeriments, que va ser atès adequadament; de fet, es tractava 

d’un comentari d’agraïment per part d’una beneficiària, que ens fa especial il·lusió 

compartir amb el Fons:  

 
"I would just like to express my gratefulness to the help you have given us for these past few months. 

You did  not only help us financially but you've also given us as new hope and strength to stand up 

after the typhon. May God bless you always and give you longer life." - Sabina Angeles, 

09128421098, Brgy. Malag, Uinabot, Calinog, Iloilo  

 

Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en l’execució del 

projecte 

 

Per determinar el context de la zona es van dur a terme al municipi avaluacions amb 

grups focals de discussió (FGD), entrevistes a informants clau i recopilació de dades 

sectorials. El municipi de Sant Rafael va estar molt obert i disposat a acceptar les 

intervencions d'ACF, compartint les dades i rebent a ACF com a soci. 

 

La coordinació amb els actors implicats es va realitzar mitjançant: 

 

 Reunions de clúster: la participació d’ACF al clúster va permetre mirar més 

enllà de la cobertura de l'acció humanitària a l'illa de Panay.  

 Les reunions bilaterals amb els representants del govern local han posat el 

projecte en un context més adient. 

 L’orientació del projecte va ser comunicada a la línia de salut i nutrició de la 

unitat local. A San Rafael, Iloilo, l'alcalde, el doctor en Medicina, l’oficial 

Municipal de Nutrició, el Departament de Benestar Social i Desenvolupament, i 

els caps d’Infermeria, la llevadora i el treballador de la Salut de Barangay van 

participar en la definició de l’orientació del projecte. 

 

Els cribratges nutricionals i les formacions en desenvolupament de capacitats a les 

unitats de salut es van dur a terme en col·laboració amb els socis locals i els beneficiaris. 

El cribratge nutricional d’ACF es va integrar a les activitats regulars de salut dels 

municipis, com el dia d’immunització o el dia prenatal amb la col·laboració dels 

treballadors de salut dels barangay. 

 

Descripció dels recursos utilitzats (humans, materials i financers) en el marc del 

projecte, i si és el cas, indicar els canvis efectuats 

 

El projecte va ser dirigit per un cap de programa per a la gestió i la coordinació amb els 

actors rellevants i els socis: un nutricionista, que va gestionar el cribratge nutricional, la 

detecció de casos de desnutrició aguda i la remissió dels casos per capacitar als 

treballadors de la salut locals; treballadors psicosocials, que van proporcionar suport 

tècnic als treballadors de la salut per a les pràctiques d'intervenció i atenció psicosocial. 

 

Viabilitat i sostenibilitat. Descripció de la viabilitat durant l’execució del projecte i 

de la sostenibilitat un cop acabat el finançament extern tenint en compte els 

aspectes financer, econòmic, institucional i sociocultural 

  

ACF Internacional és l'única organització que implementa Programes de Gestió 

Comunitària de la Desnutrició Aguda (CMAM) a Panay. El programa CMAM 

implementat i amb el suport d’ACF abraça quatre components: mobilització 
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comunitària / detecció de la nutrició; creació de Programa Terapèutic d'assistència 

ambulatòria (OTP) per a l’atenció dels infants amb desnutrició aguda severa (SAM) 

sense complicacions; creació del Programa Terapèutic per als pacients ingressats (ITP) 

per a l’atenció dels infants amb desnutrició aguda severa amb complicacions mèdiques; 

i l'aplicació de l’Atenció nutricional i pràctiques de cura per a lactants i infants. Es van 

assignar i lliurar a personal de salut local, dirigits per l'oficial de Salut Municipal, 

equips antropomètrics per dur a terme les activitats un cop finalitzat el programa ACF.  

Aquestes intervencions es van dur a terme mitjançant una estreta col·laboració amb els 

actors provincials, municipals i de salut de les comunitats per assegurar l'alineació amb 

els programes de nutrició i de salut existents i es va reforçar la incidència a la unitat de 

govern perquè doni suport i enforteixi el programa de nutrició a l’àmbit local. 

 

Hipòtesis i factors externs. Valoració de les hipòtesis plantejades en el projecte 

inicial. Descripció dels factors externs que han afectat al desenvolupament del 

projecte 

 

S’ha detectat la necessitat de continuar i fer seguiment a la cobertura del programa de 

nutrició implementat, en un futur pròxim. Com que la majoria de les emergències 

nutricionals es desenvolupen al llarg del temps, s’han de controlar i fer un bon 

seguiment dels indicadors del sistema d'alerta primerenca, com la producció dels 

cultius, els preus del mercat local i les estadístiques de serveis de salut, ja que sovint es 

pot identificar l’evolució d’una crisi abans d’arribar als índexs de desnutrició de nivell 

crisi. La intervenció primerenca pot evitar un pic en la desnutrició i la mortalitat. Els 

esforços d’ACF i del govern haurien de ser mesurats per poder veure la progressió i 

l'impacte a llarg termini del projecte. 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte. Afegir els 

aspectes més destacables positius i negatius, que permetin extreure conclusions pel 

futur o per corregir sobre la marxa i tots aquells aspectes que puguin contribuir a 

millorar el seu impacte i resultats. 

 

A l'inici del projecte, ACF internacional va treballar en el context i en línia amb el pla 

de recuperació del govern per assegurar la continuïtat de les intervencions més enllà del 

marc temporal del projecte. 

 

Una enquesta recent seguint la metodologia SMART (Monitoratge i Avaluació 

Estandarditzada de Socors i Transició) va mostrar un alt nivell de desnutrició crònica en 

la VI Regió, que incloïa la província de Iloilo, superior al 30% de les llars enquestades. 

La desnutrició crònica reflecteix un prolongat estat de desnutrició, que pot ser causat per 

diferents factors: pobresa, males pràctiques d'alimentació o limitacions o dèficits d'accés 

a altres serveis bàsics com aigua i aliments.  

 

D'altra banda, la desnutrició aguda o emaciació és considerablement baixa en 

comparació amb la desnutrició crònica. No obstant això, ambdues condicions podrien 

augmentar a causa de les seqüeles del tifó Haiyan. Les infraestructures de salut van ser 

danyades, la qual cosa va afectar la prestació de serveis mèdics, i hi ha una priorització 

de fons de la reconstrucció d’infraestructures i mesures de socors més que de la nutrició. 

 

La forta incidència en la promoció de la Nutrició d’ACF Internacional, com el 

desenvolupament del memoràndum d'entesa, la creació de la unitat de gestió de 
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projectes i les campanyes d'informació, el programa CMAM de Sant Rafael, a Iloilo, va 

contribuir a la iniciació del Programa Nutrició en Emergències (NIE) del Departament 

de Salut-Centre Nacional de Nutrició de la VI Regió de Filipines, el setembre de 2014.  

 

El Programa Nutrició en Emergències (CMAM, IYCF-i, i els suplements de 

micronutrients) proporciona preparació per a emergències, i les fases de resposta i 

recuperació dirigida a prevenir la mort i l'empitjorament de la desnutrició en la població 

afectada. S’ha de mesurar l’esforç d’ACF i del govern per veure el progrés i l'impacte a 

llarg termini del projecte. 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

El dimarts 2 de desembre 2014, a les 10h del matí vam organitzar l'esmorzar informatiu 

"FILIPINES, UN ANY DESPRÉS: COM SUPERAR EMOCIONALMENT EL 

HAIYAN". Es va fer a les instal·lacions cedides pel Grupo Andilana, al costat de plaça 

Reial de Barcelona, amb la participació del cònsol de Filipines a Barcelona.  

 

Durant l'esmorzar, Natalia Anguera, delegada d'Acció Contra la Fam a Catalunya, va 

comentar quina és la situació actual a les Filipines i posteriorment Núria Díez, 

coordinadora del projecte Baby Tents a l’arxipèlag va explicar des de la seva 

experiència personal quin va ser l'impacte psicològic del supertifó Haiyan, quin és el 

procés per superar l'estrès posttraumàtic provocat per un desastre natural, com influeix 

tot això en la nutrició i en els mitjans de vida de la població i com ha evolucionat la 

situació en l'últim any. 

 

Núria Díez va arribar a Tacloban, la ciutat devastada pel supertifó Haiyan el 8 de 

novembre de 2013, pocs dies després del desastre. Durant aquest any ha acompanyat el 

procés de recuperació psicosocial de dones embarassades, en període de lactància o amb 

nens menors de 5 anys, en les anomenades Baby Tents d'Acció contra la Fam, un reeixit 

programa que combina el suport psicosocial amb les bones pràctiques de nutrició. 

 

A l’esmorzar hi van assistir representants de mitjans de comunicació, i 

d’administracions públiques (Generalitat de Catalunya, Fons Català i Ajuntament de 

Barcelona).  
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