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  SINOPSI 

 

El passat dissabte 16 d’abril de 2016 a la tarda, un terratrèmol de magnitud 7,8 graus a 

l’escala de Richter va sacsejar l’Equador. El sisme, el pitjor que s’ha produït a 

l’Equador en els darrers 30 anys, va tenir l’epicentre a l’oceà Pacífic, a 28 km de la 

costa equatoriana i a 173 km de la capital, Quito. Des de llavors s’han sentit gairebé 200 

rèpliques, algunes d’una intensitat de fins a 6,1 graus, que es podrien anar repetint els 

propers dies. El terratrèmol també va provocar una alerta de tsunami a països veïns com 

Colòmbia, el Perú i Xile,que va poder ser desactivada poc després. Almenys 272 

persones han mort i més de 2.500 han resultat ferides, però les autoritats han declarat 

que n’hi haurà moltes mes perquè els equips de rescat encara no han aconseguit arribar 

a les zones més afectades.  

 

Les localitats de Manta, Portoviejo i Pedernales (zona nord de la província de Manabí) 

es troben entre les més afectades. Manta és el segon port marítim del país i una ciutat en 

creixement amb edificis arran de platja; Portoviejo és una ciutat de costa interna que es 

dedica sobretot al comerç i a la reparació de vehicles i motocicletes, amb cases de poc 

més de dues o tres plantes. Pedernales, la més afectada, és una ciutat turística, amb 

hotels de platja, però també amb edificis poc alts. El Govern, però, ha decretat l’estat 

d’excepció a tot el país. 

 

Com que avui els ciutadans equatorians són també ciutadans de casa nostra creiem que 

la cooperació municipalista té una responsabilitat d’acompanyar els processos de 

reconstrucció postemergència en el seu país d’origen.  

 

Sens dubte, aquesta catàstrofe ha posat a prova la capacitat de prevenció, planificació i 

resposta de les autoritats i organismes responsables i aquesta dura experiència serà de 

gran ajuda per avançar en polítiques i programes que, en el futur, minimitzin encara més 

els danys i les pèrdues humanes. 
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El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és 

qui ha de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures, sinó 

també el teixit social. 

 

Pel que fa al patró de resposta des del món local i la implementació d’una estratègia 

adequada i coherent amb el nostre mandat, hi ha un seguit d’elements clau que cal 

considerar: transparència de la gestió, coordinació i concertació amb els actors i 

descentralització de les decisions, actuacions, responsabilitats i mitjans. 

 

Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la 

resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica fer èmfasi en la 

participació dels municipis i les entitats equatorianes, així com en els mitjans locals per 

fer front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals. 

  

En aquest marc el Fons Català està identificant una resposta a la crisi humanitària de 

l’Equador orientada a la mitigació de riscos i la gestió del territori, en clau de 

reconstrucció i prevenció de riscos i desastres. Aquestes accions necessiten, entre 

d’altres, treballar per a l’apropiació del risc per part de la ciutadania i la promoció d’una 

norma de gestió del territori i de la seva implementació. Totes dues accions són 

competències municipals i situen els governs locals com actors actius del procés de 

reconstrucció del territori que governen. 

 

En aquest sentit, es prioritza el treball amb els actors locals que són els vertaders actors 

en l'impuls del seu propi desenvolupament i que les accions es duguin a terme en 

coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada presents als 

territoris afectats. 

 

L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris 

afectats i amb visió de procés. En aquest sentit la coordinació amb els actors locals ha 

de ser directa i les propostes d'ajuda s’han de generar a partir de les necessitats de la 

població damnificada.  

 

Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-

se a aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada.  
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 
 

AJUNTAMENT D’AIGUAFREDA 

AJUNTAMENT D’ALBESA 

AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BARCELONA 

AJUNTAMENT DE BLANES 

AJUNTAMENT DE CABRILS 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 

AJUNTAMENT DE FIGARÓ-MONTMANY 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LES MASIES DE VOLTREGÀ 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLLET DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 

AJUNTAMENT DE MONTGAT 

AJUNTAMENT DE NAVARCLES 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PALS 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DE PORQUERES 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE PUIGPELAT 

AJUNATMENT DE PUIG-REIG 

AJUNTAMENT DE RIUDELLOTS DE LA SELVA 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SANT ADRIÀ DE BESÒS 

AJUNTAMENT DE SANT ANTONI DE VILAMAJOR 

AJUNTAMENT DE BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT FOST DE CAMPSENTELLES 

AJUNTAMENT DE SANT GREGORI 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 

AJUNTAMENT DE SANTA MARIA DE PALAUTORDERA 

AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 

AJUNTAMENT DE LA TORRE DE CAPDELLA 

AJUNTAMENT DE VACARISSES 

AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 

AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL 
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DIPUTACIÓ DE BARCELONA 

 

CAMPANYA CIUTADANA- AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

ESCOLA ESCALADEI (CERDANYOLA DEL VALLÈS) 

DONATIUS PARTICULARS 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes: 

 

NÚM. TÍTOL ESTAT 

2961 REIMPLEMENTACIÓ DE L'EQUIPAMENT INFORMÀTIC DEL MUNICIPI 

DE JAMA PER OFERIR SERVEIS A LA CIUTADANIA DESPRÉS DEL 

TERRATRÈMOL A L'EQUADOR 

Finalitzat 

2962 IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT DEL NOU MERCAT 

DEL MUNICIPI DE JAMA DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL DE L’EQUADOR 

Finalitzat 

3020 COOPERACIÓ TÈCNICA DE MUNICIPI A MUNICIPI EN CLAU POST-

TERRATRÈMOL A MANABÍ, EQUADOR 

En execució 
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PROJECTE 2961 

 

REIMPLEMENTACIÓ DE L’EQUIPAMENT 

INFORMÀTIC DEL MUNICIPI DE JAMA PER 

OFERIR SERVEIS A LA CIUTADANIA DESPRÉS 

DEL TERRATRÈMOL A L’EQUADOR 
 

 País: EQUADOR 

 Regió: MANABÍ 

 Continent: AMÈRICA 

 Realitzat per: ALII - AS. LATINOAMERICANA PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LOS INMIGRANTES /  GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN JAMA 

 

Data aprovació: 13/07/16 

Període finançament: 2016 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  16.382,60 euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: 6.382,60 euros 

Aportació sol·licitada:  10.000,00 euros 

Aportació del FONS:  10.000,00 euros 

10% de gestió: 1.000,00 euros 

Import total a finançar: 11.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

El 16 d’abril de 2016, es va produir a l’Equador un fort terratrèmol de 7,8 graus en 

l’escala de Richter, amb epicentre a Pedernales, tot just a 55 km del cantó Jama, van ser 

minuts de desesperació i por dels jamenses que durant la nit i els dies següents, dies 

amb més de 300 rèpliques, van veure com les seves cases es van destruir o quedaven en 

condicions inhabitables. El 85% de les cases de Jama s’han destruït o han de ser 

demolides i 27 persones van morir. 

 

Un dels edificis afectats van ser les instal·lacions del Municipi de Jama: gairebé tot 

l’edifici es va destruir i part de l’equipament informàtic igualment va quedar entre la 

runa, inutilitzable.  

 

Des de llavors el servei a la ciutadania no s’ha pogut restablir per falta d’equips 

informàtics, la recuperació de dades està en procés però és molt important tornar a 

comptar amb equips informàtics per restablir els serveis a la ciutadania i tornar a la 

normalitat, raó d’aquest projecte. 
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2938 - CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL 

TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 

 

  SEGUIMENT 

 

NOVEMBRE 2016 

 

El següent informe resumeix la visita de caràcter institucional que una delegació del 

Fons Català, encapçalada per Meritxell Budó (presidenta) i conformada per David 

Minoves (coordinador) i Xavier Ruiz (representant a Centreamèrica), van realitzar a 

l’Equador amb dos objectius paral·lels: assistir i participar a Quito al Congrés Habitat 

III del programa del mateix nom de Nacions Unides, i supervisar les accions 

implementades a la província de Manabí en el marc de la Campanya de Resposta als 

efectes del terratrèmol a l´Equador: fase de reconstrucció. 

 

En aquest sentit, pel que fa al projecte: 

 

19 octubre 14:00 
Seguiment projectes FCCD de reconstrucció i 

postemergència al municipi de Jama 

 Enrique Bernal, Paola Barberán, Ivonne Cabrera i altres tècnics del municipi 

de Jama 

 

Ens dirigim fins a les actuals instal·lacions del GAD de Jama, les oficines del qual estan 

provisionalment a l’interior de contenidors de mercaderies perquè l’antic edifici va 

col·lapsar a causa del sisme. Tot i haver de treballar en aquestes condiciones, l’equip 

tècnic està fent un esforç extraordinari per no aturar la gestió municipal, i en aquest 

sentit era imprescindible dotar-los de nou material informàtic, que també s’havia 

destruït parcialment durant el terratrèmol. 

 

A més de poder parlar amb diferents tècnics sobre la seva situació laboral i les 

condicions actuals de treball, observem els equips ja entregats i en funcionament, que 

han estat distribuïts en diferents àrees administratives. L’equipament consisteix 

principalment en ordinadors portàtils i impressores, com els que podem veure a la 

direcció financera, a càrrec de Maribel Falcone. 

 

La visita a Jama prossegueix amb una passejada pel centre urbà, on podem comprovar 

les destrosses causades pel terratrèmol que encara són visibles avui. La major part de la 

runa de les cases caigudes ja ha estat retirada però ara queden amplis solars sense 

urbanitzar que ofereixen una imatge del municipi força colpidora, com si fos una ciutat 

inacabada. L’edifici del govern municipal, l’església o les cases particulars van ser 

igualment afectades, i malgrat els esforços del govern equatorià per retornar a la 

normalitat, la tasca que queda per fer és immensa i de gran envergadura. 

 

 

MARÇ 2017 
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L’informe final del projecte ha estat elaborat per l’ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA PERA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES (ALII) 

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

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ  
 

El terratrèmol a la costa equatoriana d’abril de 2016 que va deixar 671 morts i 29.067 

allotjades en albergs, va afectar el 85% de les construccions de Jama. Un dels edificis 

afectats, que va haver de ser demolit, va ser l’espai del GAD Jama, on funcionava i 

oferia els seus serveis. Les parets i els sostres van caure sobre algun dels equipaments 

informàtics i els van destruir, per la qual cosa calia adquirir-ne de nous per oferir tan 

aviat com fos possible els serveis a la ciutadania. 

 

Els equipaments van ser adquirits, però no es disposava de tots els recursos necessaris 

per cobrir el valor total de la factura, que estava impagada. Per això va sorgir aquest 

projecte. 

 

Les instal·lacions del GAD Jama van haver de ser traslladades a barraques i els serveis 

oferts en carpes a prop. L’equip d’informàtics del municipi va haver de fer un gran 

treball per recuperar la informació a través de les còpies i instal·lar una xarxa 

informàtica provisional per obrir l’atenció al públic que tant es necessitava en aquells 

moments difícils. 

 

En arribar la transferència de la subvenció a l’Equador, es va fer el pagament de  10.924 

$, import que va cobrir bona part de la factura impagada. 

 

Actualment el GAD Jama continua oferint serveis des de les barraques i està a l’espera 

del finançament per a la construcció d’unes noves instal·lacions on es traslladarà. 

 

La donació dels recursos per a aquest projecte ha alleujat en alguna cosa el dèficit 

financer en el qual el GAD Jama va caure per totes les emergències que va haver de 

cobrir pel terratrèmol. 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  
 

D’acord amb el cronograma del projecte, al maig es van fer els treballs informàtics per 

recuperar la informació des de les còpies, instal·lar i configurar la xarxa informàtica 

provisional i immediatament començar a donar serveis a la ciutadania encara que fos 

amb equipaments incomplets. 

 

Al juny es van comprar els equipaments necessaris, per substituir els malmesos pel 

terratrèmol, la qual cosa va permetre completar el sistema informàtic per oferir un 

millor servei als habitants de Jama. Tot i així, no es va poder fer front al pagament de la 

factura.   

 

A l’agost, quan va arribar la transferència dels fons aprovats a traves del projecte a 

l’Equador es va realitzar el lliurament de la donació de 10.924 $, que corresponien al 

canvi de 10.000 €, per cancel·lar la factura pendent de pagament. 
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A l’octubre, a través de la visita sobre terreny efectuada per la presidenta del Fons 

Català de Cooperació, es va procedir a la signatura de l’acta lliurament de la donació.  

 

A dia d’avui, el GAD Jama continua oferint els seus serveis ciutadans amb els 

equipaments adquirits en carpes instal·lades al costat de les barraques que ara 

constitueixen les instal·lacions del Municipi de Jama. 

 

 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 
Objectiu general: Reconstruir i rehabilitar els serveis informàtics del municipi de Jama per tornar a 

oferir serveis a la ciutadania. 

Indicadors previstos de l’objectiu general: 

 

Estructura informàtica del municipi de Jama 

instal·lada i en funcionament 

Fonts de verificació: 

 

-Factura 

-Fotografies 

 

Objectiu Específic 1: Adquirir, instal·lar i configurar els equipaments informàtics per reactivar els 

serveis per a la ciutadania. 

Indicadors previstos: 

 

-Equipaments adquirits 

-Equipaments instal·lats i 

configurats 

Objectius assolits: 

 

-Equipaments adquirits 

-Equipaments instal·lats i configurats 

Fonts de verificació: 

 

-Factura 

-Fotografies 

 

Resultat esperat 1.1: Xarxa informàtica instal·lada i oferint serveis a la ciutadania. 

 

Indicadors previstos: 

 

-Equipaments informàtics per 

substituir els malmesos adquirits. 

 

-Xarxa informàtica del municipi 

instal·lada i en funcionament. 

Resultats assolits: 

 

-Equipaments informàtics per 

substituir els malmesos adquirits. 

 

-Xarxa informàtica del municipi 

instal·lada i en funcionament. 

Fonts de verificació: 

 

-Factura 

-Fotografies 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 

 
Activitat 1: Adquisició d’equipaments informàtics per substituir els malmesos pel terratrèmol. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Gràcies a la bona relació del GAD Jama amb els 

proveïdors es van poder adquirir els equipaments informàtics amb la condició d’un futur pagament quan 

s’obtinguessin els recursos. La bona voluntat del proveïdor i el seu sentiment d’ajuda en moments 

difícils per a Jama van fer possible que es poguessin adquirir els equips sense recursos.  

 

 

Activitat 2: Instal·lació i configuració de la xarxa informàtica del municipi de Jama. 

 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: L’equip d’informàtics del GAD Jama va haver 

d’actuar amb agilitat i imaginació per posar en funcionament la xarxa informàtica amb el que disposaven 

a la nova ubicació de les instal·lacions del GAD, que posteriorment van poder complementar amb 

l’adquisició de la resta d’equipaments. Ara ja s’ofereixen normalment els serveis a la ciutadania.  

 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 
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Activitats planificades 

Estat de les activitats (en relació al 

cronograma) 

Grau de 

compliment 

(en %) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

1. Adquisició d’equipaments informàtics 

per substituir els malmesos pel 

terratrèmol. 

  X  100% 

2. Instal·lació i configuració de la xarxa 

informàtica del municipi de Jama. 

  X  100% 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

L’objectiu plantejat en el projecte s’ha complert totalment. 

 

El resultat esperat amb el projecte s’ha aconseguit i té la corresponent justificació i 

verificació. 

 

Les activitats previstes es van complir satisfactòriament. 

 

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

projecte 
 

El GAD Jama, per mitjà del seu departament d’Informàtica va fer totes les tasques 

necessàries per tornar a oferir els serveis a la ciutadania en el menor temps possible. 

 

Igualment, el GAD Jama va cobrir la resta de la factura dels equipaments, que correspon 

al 35,4%. 

 

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

projecte  
 

 Recursos humans: L’equip d’informàtica del GAD Jama i el coordinador de 

projectes d’ALII que va gestionar el projecte. 

 

 Recursos materials: Els equips informàtics adquirits. 

 

 Recursos financers: Del total de la factura (15.487 €), el 64,6% va ser cobert per 

la donació del Fons Català (10.000 €) i la resta va ser cobert pel GAD Jama 

(5.487 €) 

 

Viabilitat i sostenibilitat 
 

La professionalitat dels informàtics del GAD Jama i la bona voluntat dels proveïdors 

van fer viable el projecte fins que van arribar els recursos de la donació del Fons Català. 

 

El projecte és sostenible perquè els equipaments adquirits formen part dels actius del 

GAD Jama, la qual cosa implica que se’n tindrà cura i se’ls farà el manteniment 

necessari. 

 

Hipòtesis i factors externs 
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Cap. 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

Aspectes positius: 

 

 La professionalitat i la creativitat de l’equip d’informàtica del GAD, que en pocs 

dies va tornar a posar en funcionament la xarxa informàtica (encara que no al 

100% però  ja funcionava i brindava atenció a la ciutadania). 

 La bona voluntat del proveïdor per cedir els equipaments necessaris sense cap 

pagament. 

 

Aspectes negatius: 

 

 La precarietat de la ubicació dels equipaments en les carpes a l’aire lliure, farà 

que la vida útil d’aquests sigui més curta.  

 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

L’execució del projecte ha estat un èxit. La major part de la feina l’han dut a terme els 

informàtics del GAD Jama. Ara la ciutadania ja pot ser atesa adequadament a les 

instal·lacions provisionals del GAD.  
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

OCTUBRE 2016 

 

Visita de la presidenta, el coordinador  i un tècnic del Fons Català al municipi de Jama 
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Equips informàtics adquirits 
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Barracons amb les oficines municipals de Jama 
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Carpes per a l’atenció als ciutadans 
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PROJECTE 2962 

 

IMPLEMENTACIÓ I POSADA EN FUNCIONAMENT 

DEL NOU MERCAT DEL MUNICIPI DE JAMA 

DESPRÉS DEL TERRATRÈMOL DE L’EQUADOR 
 

 País: EQUADOR 

 Regió: MANABÍ 

 Continent: AMÈRICA 

 Realitzat per: ALII - AS. LATINOAMERICANA PARA LA INTEGRACIÓN DE 

LOS INMIGRANTES /  GOBIERNO AUTÓNOMO 

DESCENTRALIZADO MUNICIPAL CANTÓN JAMA 

 

Data aprovació: 13/07/16 

Període finançament: 2016 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:   118.784,00 euros 

Aportació contrapart: 73.784,00 euros 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  45.000,00 euros 

Aportació del FONS:  45.000,00 euros 

10% de gestió: 4.500,00 euros 

Import total a finançar: 49.500,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

El 16 d’abril de 2016, es va produir a l’Equador un fort terratrèmol de 7,8 graus en 

l’escala de Richter, amb epicentre a Pedernales, tot just a 55 km del cantó Jama, van ser 

minuts de desesperació i por dels jamenses que durant la nit i els dies següents amb més 

de 300 rèpliques van veure com les seves cases es van destruir o quedaven en 

condicions inhabitables, el 85% de les cases de Jama s’han destruït o han de ser 

demolides i 27 persones van morir. 

 

Abans del terratrèmol ja existia la intenció de reubicar els comerciants d’aliments que 

feien les seves activitats en un espai obert, malauradament aquest espai es va veure 

afectat pel terratrèmol i en aquest moment Jama no té mercat d’aliments. Després del 

terratrèmol és prioritari que Jama tingui un mercat funcional perquè es comercialitzin 

els aliments necessaris del dia a dia. L’edifici del nou mercat ja està construït i és un 

dels pocs edificis que va resistir al terratrèmol i després de les revisions del cas, 

l’Ajuntament té el vistiplau per utilitzar les instal·lacions i fer que es posi en marxa el 

nou mercat de Jama.  

 

El Municipi de Jama estava construint un nou espai, un nou mercat per desenvolupar 

aquesta activitat econòmica, però amb el terratrèmol es va haver d’aturar el projecte 

plantejat, ara és una necessitat urgent acabar de dotar-la amb l’equip necessari perquè 

els llocs de venda d’aliments s’habilitin i poder oferir-lo a les persones que realitzaven 

aquesta activitat i ells a la ciutadania. 

 

Amb aquest projecte es podria restablir part de la normalitat a comercialitzar els 

productes de primera necessitat per a la població d’aquesta localitat, en aquest nou 
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mercat es podrà realitzar aquesta activitat en forma adequada i sanitària per satisfer les 

necessitats bàsiques de la població i retornar l’única font d’ingressos a una part de la 

població de Jama, i al seu torn abastir de productes alimentaris a la població. 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2938 - CAMPANYA D’EMERGÈNCIA. RESPOSTA ALS EFECTES DEL 

TERRATRÈMOL A L’EQUADOR: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 

 

  SEGUIMENT 

 

NOVEMBRE 2016 

 

El següent informe resumeix la visita de caràcter institucional que una delegació del 

Fons Català, encapçalada per Meritxell Budó (presidenta) i conformada per David 

Minoves (coordinador) i Xavier Ruiz (representant a Centreamèrica), van realitzar a 

l’Equador amb dos objectius paral·lels: assistir i participar a Quito al Congrés Habitat 

III del programa del mateix nom de Nacions Unides, i supervisar les accions 

implementades a la província de Manabí en el marc de la Campanya de Resposta als 

efectes del terratrèmol a l´Equador: fase de reconstrucció. 

 

En aquest sentit, pel que fa al projecte: 

 

19 octubre 14:00 
Seguiment projectes FCCD de reconstrucció i 

postemergència al municipi de Jama 

 Enrique Bernal, Paola Barberán, Ivonne Cabrera i altres tècnics del municipi 

de Jama 

 

Es duu a terme una visita al mercat municipal de Jama per veure l’estat actual de les 

instal·lacions. A l’exterior s’estan realitzant obres de condicionament de l’entorn 

(voreres i plaça) amb un nou sistema de llambordes, per tal de facilitar-ne l’accés. A 

l’interior podem veure les estructures dels trams de venda ja gairebé llestos per 

instal·lar-hi el mobiliari d’acer inoxidable adquirit a través del projecte. Observem 

també altres adequacions, com el sistema de renovació de l’aire (extractors) per garantir 

una bona habitabilitat de l’espai. Ja s’ha escollit el personal i tipus de productes 

destinats a cada tram i es preveu que en el termini d’una setmana el mercat estigui 

pràcticament enllestit. 

 

Davant del recinte, s’hi instal·laran una vintena de quioscos per als treballadors 

informals, que és un sector existent al municipi que no es pot obviar. El mercat 

pròpiament dit tindrà un administrador, tres persones de manteniment i tres de seguretat 

com a personal fix. 

 

En general, doncs, l’edifici està sotmès a un procés accelerat de reformes amb molts 

operaris treballant-hi alhora i es detecta una clara prioritat per part del GAD per 

inaugurar el mercat al més aviat possible. 
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A un carrer de distància hi ha un grup de paradistes que ocupen trams inserits en un 

edifici i que en part passaran al nou mercat. Aprofitem per parlar amb un, Arnulfo 

Reyes, que té una botiga de queviures i que afirma estar satisfet amb el nou 

emplaçament, però que només es mourà si tothom ho fa simultàniament i de manera 

coordinada, per evitar pèrdua de clientela. El GAD confirma que aquest procés es farà 

d’acord amb les necessitats i les expectatives dels comerciants. 

 

La visita a Jama prossegueix amb una passejada pel centre urbà, on podem comprovar 

les destrosses causades pel terratrèmol que encara són visibles avui. La major part de la 

runa de les cases caigudes ja ha estat retirada però ara queden amplis solars sense 

urbanitzar que ofereixen una imatge del municipi força colpidora, com si fos una ciutat 

inacabada. L’edifici del govern municipal, l’església o les cases particulars van ser 

igualment afectades, i malgrat els esforços del govern equatorià per retornar a la 

normalitat, la tasca que queda per fer és immensa i de gran envergadura. 

 

 

MARÇ 2017 

 

L’informe final del projecte ha estat elaborat per l’ASOCIACIÓN 

LATINOAMERICANA PERA LA INTEGRACIÓN DE LOS INMIGRANTES (ALII) 

i cobreix el període comprès entre l’1 d’agost de 2016 i el 28 de febrer de 2017. 

 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ 

 

La reconstrucció i la rehabilitació de les zones afectades pel terratrèmol d’abril de 2016 

que va deixar 671 morts i 29.067 allotjades en albergs, ha estat una tasca titànica que 

està fent el "Comitè per a la reconstrucció i reactivació productiva i de l’ocupació de 

Manabí i Esmeraldas", que està liderat pel vicepresident de l’Equador Jorge Glas i està 

format per tots els Ministeris Coordinadors (Ministeri Coordinador de 

Desenvolupament Social, Ministeri Coordinador de Política Econòmica, Ministeri 

Coordinador de Producció, Ocupació i Competitivitat, Ministeri Coordinador de Sectors 

Estratègics, Ministeri Coordinador de Seguretat, Ministeri Coordinador de Coneixement 

i Talent Humà), la Secretaria Nacional de Planificació i Desenvolupament, els membres 

de l’empresariat, representants de les autoritats locals (GADs) i el prefecte de Manabí. 

 

En els primers mesos després del desastre natural les prioritats van ser salvar vides i 

dotar d’allotjament provisional als albergs els milers de damnificats; després s’ha 

dedicat a reparar, reconstruir i en alguns casos construir les infraestructures de serveis 

bàsics (electricitat, aigua potable i clavegueram) i paral·lelament s’ha començat a la 

reactivació econòmica de la zona. En el moment de l’elaboració d’aquest informe ja 

s’han lliurat habitatges a les persones que estaven en albergs i s’ha procedit a tancar-ne 

alguns. 

 

L’aprovació per part del Fons Català de Cooperació de la subvenció per una part del 

pressupost per reactivar el mercat de Jama, va servir per pressionar i agilitar els recursos 

de la contrapart local. El municipi de Jama, per la situació d’emergència en què es troba, 

no comptava amb els recursos necessaris i els va sol·licitar al Comitè de la 

Reconstrucció amb una part del pressupost ja finançat pel Fons Català de Cooperació. 

Un mes després, el Comitè de la Reconstrucció va aprovar la contrapart del total del 
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projecte i li va afegir una partida per a la reconstrucció i l’adequació de l’edifici del 

mercat que en part estava afectat pel terratrèmol. El Comitè per a la Reconstrucció 

també hi va afegir recursos per a la construcció de 20 locals addicionals externs, davant 

del mercat, que no estaven previstos en el projecte inicial. L’aportació del Fons Català 

no només va ajudar a finançar part del projecte, sinó que va incentivar al Comitè de la 

Reconstrucció perquè s’ampliés el projecte amb l’objectiu de crear la zona comercial de 

Jama. 

 

La reconstrucció i adequació de l’edifici del mercat, i l’ampliació del projecte amb els 

locals exteriors que no estaven previstos inicialment en el projecte, van fer que hi 

hagués un retard  en l’execució. 

 

Finalment, amb uns mesos de retard es va completar adequadament el projecte. Després 

de reparar l’edifici, instal·lar el sistema d’extracció d’aire, instal·lar les vitrines 

refrigerades i acabar de construir els nous locals exteriors, es va triar als beneficiaris, es 

van lliurar els llocs de venda i es va inaugurar el nou mercat de Jama. Avui, els 

habitants de Jama compten amb un espai adequat i higiènic on poden adquirir els seus 

aliments i per altra banda s’ha proporcionat treball estable a 44 famílies. 

 

 

DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 

El projecte es va començar a executar l’1 d’agost, un mes després del previst, després 

d’haver rebut la notificació d’aprovació del projecte per part del Fons Català i la 

transferència de la subvenció al compte de ALII. 

 

Es va notificar al GAD de Jama de l’aprovació i immediatament es va començar a 

gestionar la contrapart del projecte amb el "Comitè per a la reconstrucció i reactivació 

productiva i de l’ocupació de Manabí i Esmeraldas", a finals d’agost es va obtenir 

l’aprovació de la contrapart i l’ampliació del projecte de manera que a principis de 

setembre es va iniciar la reconstrucció i adequació de l’edifici del mercat que havia patit 

petits danys que necessitaven ser reparats abans d’instal·lar els equips, aire condicionat i 

altres. 

 

A mitjans d’agost es va iniciar la contractació de les 9 vitrines refrigerades i les taules 

que consten en el pressupost, que van ser lliurats l’última setmana d’octubre i instal·lats 

a mitjans de novembre juntament amb el sistema de circulació i extracció d’aire. 

 

El mes de setembre s’inicià amb la reconstrucció i adequació de l’edifici del mercat, es 

van reparar les esquerdes de les parets externes i internes, es va canviar l’empedrat 

exterior del mercat i es va pintar tot l’edifici. Aquestes obres van acabar a finals 

d’octubre. 

 

També durant el mes de setembre ALII va contractar Víctor González com a 

coordinador de projectes i es va traslladar a Jama fins a finals d’octubre fent el 

seguiment i el suport necessari per a l’adequada implementació del projecte. 

 

L’11 d’octubre el Ministeri de Salut va fer el taller de "Tractament i manipulació 

d’aliments" dirigit als beneficiaris de les parades del mercat. 
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El mes d’octubre es va iniciar la construcció dels 20 locals a l’exterior del mercat, amb 

la idea de convertir questa zona en un eix econòmic comercial de Jama. En aquest locals 

exteriors hi ha llocs de venda mòbils i accessoris, menjar ràpid, oficina d’una 

companyia de busos de transport de passatgers i altres. Aquesta construcció no constava 

en el projecte inicial i és la part que més es va retardar, perquè va començar l’època de 

pluges i no es podia treballar normalment. Es va acabar i va lliurar la segona setmana de 

gener de 2017. 

 

El mes de desembre el Consell Municipal de Jama va aprovar una ordenança per regular 

la gestió del nou mercat, es va designar un administrador i es van seleccionar els 

beneficiaris finals dels diferents locals. També es va determinar el valor del lloguer dels 

locals, que van des dels $ 80 a $ 120 per als que tenen les vitrines refrigerades, aquest 

valor té inclòs el consum d’electricitat i els primers 3 mesos el GAD de Jama en 

subvencionarà el 50%. 

 

La inauguració del nou mercat es va fer el 17 de febrer i en l’actualitat es troba en 

complet funcionament. 

 

 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 
Objectiu general: Implementar, adequar i posar en marxa el nou mercat de Jama, proveint d’equips 

instal·lats i la formació necessària per comercialitzar els aliments en les condicions sanitàries que 

requereix la població. 

Indicadors previstos de l’objectiu general: 

 

Equips de manipulació i emmagatzematge d’aliments 

instal·lats i funcionant en el mercat 

 

 

Fonts de verificació: 

 

-Factures 

-Fotografies 

 

 

Objectiu Específic 1: Adquirir, instal·lar i posar en funcionament els equips i els mobles per tal que els 

comerciants puguin oferir els seus productes alimentaris en les millors condicions sanitàries a la 

població. 

Indicadors previstos: 

 

-Equips adquirits 

-Equips instal·lats 

Objectius assolits: 

 

-Equips adquirits 

-Equips instal·lats 

Fonts de verificació: 

 

-Factures 

-Fotografies 

 

Resultat esperat 1.1: Equips i mobles adquirits, instal·lats i en funcionament en els locals del nou 

mercat. 

Indicadors previstos: 

 

Equips instal·lats i en 

funcionament 

Resultats assolits: 

 

Equips instal·lats i en 

funcionament 

Fonts de verificació: 

 

-Factures 

-Fotografies 

 

 

Objectiu Específic 2: Capacitar els comerciants en la utilització dels equips i capacitació sanitària. 

 

Indicadors previstos: 

 

Comerciants capacitats 

Objectius assolits: 

 

Comerciants capacitats 

Fonts de verificació: 

 

-Fulls d’assistència als tallers de 

formació 

-Fotografies 

 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

Resultat esperat 2.1: Comerciants capacitats en el correcte ús i funcionament dels equips i sanitat en la 

comercialització d’aliments. 

Indicadors previstos: 

 

-Ús d’equips de forma adequada 

-Comercialització d’aliments de 

forma sanitària 

Resultats assolits: 

 

-Ús d’equips de forma adequada 

-Comercialització d’aliments de 

forma sanitària 

Fonts de verificació: 

 

-Fulls d’assistència als tallers de 

formació 

-Fotografies 

 

 

Objectiu Específic 3:  Dotar de feina permanent els comerciants d’aliments que en aquest moments es 

troben desocupats. 

Indicadors previstos: 

 

44 comerciants amb feina estable 

en el nou mercat 

Objectius assolits: 

 

44 comerciants amb feina 

estable en el nou mercat 

Fonts de verificació: 

 

Distribució de llocs en el mercat 

i llista de beneficiaris dels locals 

 

Resultat esperat 3.1: 44 comerciants amb feina fixa en els seus nous locals dins del mercat de Jama. 

 

 

Indicadors previstos: 

 

44 comerciants amb feina fixa en 

el nou mercat 

Resultats assolits: 

 

44 comerciants amb feina fixa 

en el nou mercat 

Fonts de verificació: 

 

Distribució de llocs en el mercat 

i llista de beneficiaris dels locals 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 
 
Activitat 1: Adquisició d’equips nous per començar a operar en el mercat de Jama. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Així que es van rebre els recursos a l’Equador, es va 

procedir a fer la comanda perquè es construïssin les nou vitrines, sis taules auxiliars d’acer inoxidable, 

set taules auxiliars amb ganxo i quatre taules per a la zona de menjar. Tot el material va ser lliurat la 

darrera setmana d’octubre i va ser provat perquè tot funcionés correctament. 

 

Activitat 100 % acomplerta. 

 

Activitat 2: Instal·lació dels mobles i equips adquirits al mercat de Jama. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: La instal·lació dels equips adquirits es va fer un cop ha 

hi havia el sistema d’aire instal·lat i s’havia fet la reconstrucció del mercat. 

 

Activitat 100 % acomplerta. 

 

Activitat 3: Capacitar els comerciants en la utilització dels equips i capacitació sanitària.  

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: 

 

L’11 d’octubre es va fer el taller de “Tractament i manipulació d’aliments”, impartit pel Ministeri de 

Salut als beneficiaris dels locals del mercat. 

 

Activitat 100 % acomplerta. 

 

Activitat 4: Dotar de feina permanent els comerciants d’aliments que en aquests moments estan a l’atur. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Es va haver de crear una ordenança per a la gestió del 

mercat, la qual designa un administrador del mercat. Amb aquesta regulació de l’ús del mercat, es van 

designar els 44 beneficiaris dels locals, cosa que ha permès crear 44 llocs de treball estables. 

 

Els locals del mercat comercialitzen aquests productes: 
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- 18 locals de llegums i fruites 

- Quatre locals de marisc 

- Set locals de carn 

- Nou locals de queviures 

- Quatre locals de menjars preparats 

- Dos locals de lactis  

 

Activitat 100 % acomplerta. 

 

Resum de l’estat de les activitats i grau de compliment 

 

Activitats planificades 

Estat de les activitats (en relació al 

cronograma) 

Grau de 

compliment 

(en %) 
Anul·lada Endarrerida Al dia Avançada 

A1. Adquisició d’equips nous per 

començar a operar el mercat de Jama 

  X  100% 

A2. Instal·lació dels mobles i equips 

adquirits al mercat de Jama 

  X  100% 

A3. Capacitació dels comerciants en la 

utilització dels equips i capacitació 

sanitària 

  X  100% 

A4. Dotar de feina permanent els 

comerciants que en aquests moments 

estan a l’atur 

  X  100% 

 

Altres objectius assolits: 

 

Es van crear 20 locals addicionals a l’exterior del mercat, de venda de mòbils i 

accessoris, menjar ràpid, venda de bitllets per a una cooperativa de transport i altres, 

amb la qual cosa s’ha creat la zona comercial de Jama. 

 

Altres activitats realitzades: 

 

- Reconstrucció i adequació de l’edifici del mercat. 

- Construcció de 20 locals addicionals a l’exterior del mercat. 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
 

Tots els objectius plantejats en el projecte s’han complert a totalment. 

 

Tots els resultats esperats se'ls han aconseguit i tenen la corresponent justificació i 

verificació. 

 

Totes les activitats es van complir, encara que hi va haver un retard, perquè inicialment 

el projecte no incloïa la rehabilitació de l’edifici del mercat i també perquè el projecte es 

va ampliar amb la construcció dels locals externs addicionals. 

 

 

 

 



            Fons Català de Cooperació al Desenvolupament 

 

Valoració del grau de participació dels col·lectius implicats en el projecte 

 

El Govern Municipal de Jama va tenir una participació activa en l’execució del projecte, 

gestionant els recursos amb el Comitè de Reconstrucció, en el seguiment i suport per a 

la rehabilitació de l’edifici del mercat, en la creació de l’ordenança per gestionar el nou 

mercat, la distribució dels locals i l’administració del mercat. 

 

El "Comitè per a la reconstrucció i reactivació productiva i de l’ocupació de Manabí i 

Esmeraldas" va finançar la resta del projecte, així com la rehabilitació de l’edifici del 

mercat i a més va construir els locals addicionals a l’exterior del mercat per crear la 

zona comercial de Jama. 

 

El personal de ALII va fer el seguiment a Jama durant l’execució del projecte, donant 

suport i fent un seguiment de la correcta execució del mateix. 

 

Viabilitat i sostenibilitat 

 

La sostenibilitat del projecte, és a dir el funcionament del mercat està completament 

assegurat ja que el Consell Municipal de Jama va crear una ordenança per a la gestió del 

mercat on es nomena un administrador i s’estableixen unes tarifes per al lloguer dels 

locals. Amb el cobrament del lloguer, que són els mínims possibles, s’asseguren els 

recursos necessaris per al manteniment de les instal·lacions del mercat, l’administració i 

seguretat del mateix, i possibles millores en un futur proper. 

 

Hipòtesis i factors externs 
 

El principal factor que va afectar el projecte va ser el retard va ser l’època de pluges que 

va impedir treballar constantment en la construcció dels locals externs. 

 

Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 

 

Aspectes positius: 

- L’aportació del Fons Català de Cooperació va ser molt important per a 

pressionar el Comitè de la Reconstrucció i prioritzi recursos per a la contrapart. 

- La incorporació d’una partida per a la rehabilitació de l’edifici del mercat que no 

estava prevista en el projecte. 

- L’ampliació del projecte amb la construcció de 20 locals externs addicionals 

amb el que es va generar la nova àrea comercial de Jama. 

 

Aspectes negatius: 

- La lentitud en les obres de rehabilitació de les instal·lacions del mercat i la 

construcció dels locals externs. 

 

 

SENSIBILITZACIÓ 

 

Es van fer els dos tallers de formació previstos, el de manipulació d’aliments i l’ús de 

les vitrines refrigerades.  
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A més, l’alcalde del GAD Jama, Ángel Rojas, va fer una xerrada de sensibilització amb 

els beneficiaris sobre la importància de la posada en marxa del nou mercat de Jama i la 

creació de la zona comercial de la localitat.  

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DE L’PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

L’execució el projecte ha estat positiva per al cantó Jama i els seus habitants. Ara els 

ciutadans de Jama tenen un lloc on adquirir els seus aliments d’una manera organitzada 

i higiènica. A més s’ha creat la zona comercial de Jama al voltant del mercat. 

 

S’han generat fonts de treball estables per a algunes famílies del sector i el mercat 

compta amb una estructura organitzativa que assegura el seu funcionament per als anys 

vinents. 
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  SEGUIMENT GRÀFIC 

 

OCTUBRE 2016 

 

Visita de la presidenta, el coordinador i un tècnic del del Fons Català al municipi de 

Jama 
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ANEXO 3 

 

Reconstrucción y  

adecuación del edificio del 

mercado 

 

 

 



 
Mercado en reconstrucción – Vista exterior 

 
 

 
Mercado en reconstrucción – Vista exterior 

 

 



 
Mercado en reconstrucción – Vista exterior 

 
 

 
Mercado en reconstrucción – Vista exterior 

 



 
Mercado en reconstrucción – Vista interior 

 
 

 
Mercado en reconstrucción – Vista interior 



 
Visita del Fons con 70% de obra concluido 

 
 

 
Visita del Fons con 70% de obra concluido 

 

 



 
Mercado reconstruido – Vista exterior 

 
 

 
Mercado reconstruido – Vista exterior  

 



 

 

ANEXO 4 

 

Locales adicionales  

externos al mercado 

 

 

 



 

 
Puesto de venta externos al mercado 

 
 

 
Puesto de venta externos al mercado 



 

 

ANEXO 5 

 

Maquinaria adquirida e 

instalación del sistema de 

recirculación y extracción 

de aire 

 

 



 
Vitrinas y mesas de trabajo adquiridas  

 
 

 
Vitrinas y mesas de trabajo adquiridas  



 
Vitrinas y mesas de trabajo adquiridas  

 
 
 

 
Mesas para el patio de comidas adquiridas  



 
Instalación del sistema de extracción de aire 

 
 

 
Sistema de extracción de aire instalado 



 

 

ANEXO 7 

 

Nuevo mercado de Jama en 

completo funcionamiento 

 

 

 



 

 
Área de carnes  

 
 

 
Área de embutidos 



 

 
Local de frutas y verduras 

 
 

 
Patio de comidas 

 



 

 
Local de lacteos  

 
 

 
Local de verduras 



 

 
Locales de abarrotes 

 
 

 
Área de verduras 



 

 

ANEXO 8 

 

Taller de capacitación en 

tratamiento y manipulación 

de alimentos 

 

 

 



 

 
Capacitación en manipulación de alimentos 

 
 

 
Capacitación en manipulación de alimentos 


