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  SINOPSI 

 

A més de dos anys de l'inici del conflicte a Síria (gener 2011), la repressió continua i 

l'escenari és de guerra civil entre el Govern de Síria i els seus aliats (Forces armades de 

Síria, el grup paramilitar Shabiha, el Front Nacional Progressista i Hezbolà) i a l'altra 

banda l'oposició siriana, representada per la Coalició Nacional Síria (Exèrcit Lliure de 

Síria, Consell Nacional Siri, Consell Nacional Kurd). 

 

La Campanya està centrada en el suport a les víctimes del conflicte armat sirià. La 

conseqüència més dramàtica són les pèrdues de vides humanes. Les batalles a les ciutats 

i els bombardejos indiscriminats a barris residencials, han causat milers de morts, ferits i 

una devastació total. Segons dades de la ONU més de 100.000 persones han perdut la 

vida. 

 

Els combats augmenten i cada cop més persones fugen del conflicte. Segons dades de la 

ONU hi ha quasi 8 milions de persones que necessiten ajut, dels quals 4,2 milions són 

desplaçats interns. Milers de persones fugen de Síria cada dia, cercant protecció als 

països veïns. La situació ha esdevingut crítica. Les agències d'ajut i els països d'acollida 

estan pràcticament al límit de la seva capacitat per atendre el flux massiu i constant de 

població refugiada. Segons dades de l'ACNUR hi ha 1.982.984 de persones refugiades a 

Líban (700.961), Jordània (521.899), Turquia (440.768), Iraq (195.258), Egipte 

(109.809) i al Nord d'Àfrica (14.289) al Marroc, Algèria i Líbia. 

 

La situació s'ha agreujat davant la massacre del dia 21 d'agost de 2013. Segons dades de 

l'Observatori Sirià de Drets Humans la xifra de morts en aquest atac químic és de 322 

persones, entre elles 54 nens i 82 dones, i va acusar directament el règim sirià d'haver 

comès la massacre. Per la seva part, l'organització Metges sense Fronteres (MSF) va 

confirmar també dissabte la mort de 355 persones amb símptomes neurotòxics a la 

perifèria sud de Damasc, sense valorar qui va ser l'autor de la matança. La missió de les 
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Nacions Unides ja ha enviat als inspectors que investigaran els suposats atacs químics 

en el lloc dels fets. 

 

UNICEF i ACNUR han advertit que tota una generació està en risc a Síria. Informen 

que més de la meitat dels refugiats que fugen de Síria són infants. Hi ha 1 milió 

d'infants refugiats i 3 milions d'infants en situació de risc dins de Síria. 

 

En aquest sentit, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions 

supramunicipals a sumar-se a aquest procés de suport a la població civil siriana. Des del 

Fons Català es valorarà la millor forma de canalitzar els recursos que els ajuntaments i 

les administracions catalanes vulguin aportar-hi. 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
AJUNTAMENT DE BANYOLES 

AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE BLANES 

AJUNTAMENT DE CABRERA DE MAR 

AJUNTAMENT DE CALDES DE MONTBUI 

AJUNTAMENT DE CARDEDEU 

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 

AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 

AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 

AJUNTAMENT DE FIGUERES 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT DE GAVÀ 

AJUNTAMENT DE GIRONA 

AJUNTAMENT DE GRANOLLERS 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MANRESA 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE PALAFRUGELL 

AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 

AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE POLINYÀ 

AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE ROQUETES 

AJUNTAMENT DE RUBÍ 

AJUNTAMENT DE SANT CUGAT DEL VALLÈS 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE CERVELLÓ 

AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE GRAMENET 

AJUNTAMENT DE VALLROMANES 

AJUNTAMENT DE VILAFANT 

AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
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AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 

CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS ORIENTAL  

DIPUTACIÓ DE GIRONA 

 

 

La campanya s’ha concretat en els següents projectes: 

 

NÚM. TÍTOL – País  ESTAT 

2661 SUPORT A L’ASSISTÈNCIA OBSTÈTRICA I 

GINECOLÒGICA A DONES VULNERABLES SÍRIES, 

PALESTINES I DE LES POBLACIONS D’ACOLLIDA 

AFECTADES PEL CONFLICTE DE SÍRIA – Líban  

Finalitzat 

2733 SUPORT A L’ASSISTÈNCIA OBSTÈTRICA I 

GINECOLÒGICA DE DONES VULNERABLES SÍRIES, 

PALESTINES I DE LES POBLACIONS D’ACOLLIDA 

AFECTADES PEL CONFLICTE A SÍRIA - 2a FASE – 

Líban  

Finalitzat  
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PROJECTE 2733 
 

 

SUPORT A L’ASSISTÈNCIA OBSTÈTRICA I 

GINECOLÒGICA DE DONES VULNERABLES 

SÍRIES, PALESTINES I DE LES POBLACIONS 

D´ACOLLIDA AFECTADES PEL CONFLICTE A 

SÍRIA - 2a FASE 
 

 País: LÍBAN  

 Regió: DIVERSES 

 Continent: ÀSIA 

 Realitzat per: CREU ROJA CATALUNYA – ÀREA DE COOPERACIÓ 

INTERNACIONAL / MITJA LLUNA PALESTINA AL LÍBAN 

 

Data aprovació: 18/02/14 

Període finançament: 2014 

 

 

 

Estat del Projecte: Finalitzat 

 

Import total projecte:  26.155,93  euros 

Aportació contrapart: ---- 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  26.155,93 euros 

Aportació del FONS:  26.155,93 euros 

10% de gestió: 2.615,59 euros 

Import total a finançar: 28.771,52 euros 

 

  SINOPSI 

 

El projecte, que s’emmarca en la campanya de SUPORT A LA POBLACIÓ 

AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL A SÍRIA endegada pel Fons Català, és una 

segona fase del projecte 2661. Suport a l’assistència obstètrica i ginecològica de dones 

vulnerables síries, palestines i de les poblacions d’acollida afectades pel conflicte a 

Síria. 

 

El projecte està contribuint a una de les necessitats relacionades amb la salut prioritàries 

entre la població refugiada: d’acord amb ACNUR (març 2014) els nivells de dones 

embarassades entre els refugiats sirians és notablement alt i els serveis hospitalaris del 

Líban tenen un alt cost econòmic. 

 

Els embarassos són, després de les malalties cròniques no transmissibles, la segona raó 

de consulta mèdica al Líban entre la població refugiada. Les dones que són ateses pel 

projecte no estan registrades ni a ACNUR ni a UNRWA, per la qual cosa arriba a un 

sector de la població encara més vulnerable. 
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  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
Traspàs p. 2579 - SUPORT A LA POBLACIÓ AFECTADA PER LA GUERRA CIVIL 

A SÍRIA 

 

  SEGUIMENT 

 

JULIOL 2015 

 

L’informe final ha estat elaborat per CREU ROJA CATALUNYA i cobreix el període 

comprès entre l’1 d’agost i el 31 de desembre de 2014. 

 

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE I DEL MECANISME D’EXECUCIÓ  
 

Després de la intervenció prèvia en aquest context, en què va col·laborar el Fons Català 

entre 08/2013 i 08/2014, que va permetre la cobertura de 452 casos (127 gràcies als 

suports del Fons), es va veure la conveniència d'avançar amb una segona fase (la qual es 

justifica a través d'aquest informe). Tal com ja es va avançar, l'impacte de la crisi siriana 

ha adquirit un caràcter crònic. Les necessitats han anat creixent tant per part de la 

població local d'acollida com de la població refugiada i els recursos han disminuït. Les 

entitats humanitàries s'han vist també afectades per aquesta reducció en els recursos. 

Gràcies als recursos del Fons, durant 5 mesos s'ha ofert cobertura a 59 dones (4 menys 

de les previstes: 63) amb necessitat de suport en l'assistència obstètrica i ginecològica a 

través de la cobertura del copagament requerit segons estàndards / sistema mèdic del 

país. La seva atenció s'ha fet en cinc hospitals gestionats per la MLRP-Mitja Lluna Roja 

de Palestina al Líban. La intervenció s'ha centrat, per tant, en els hospitals de Safad, 

Nasra, Haifa, Al Hamshari i Balsam, integrant-se en estructures sanitàries en 

funcionament que no necessiten de recursos humans, només la cobertura del servei 

prestat. Les persones beneficiàries d'aquesta intervenció són dones, d’entre 15 i 42 anys 

d'edat, en situació de vulnerabilitat: sirianes, palestines i de les poblacions d'acollida 

afectades pel conflicte de Síria. 

 

La situació humanitària a Síria generada pel conflicte bèl·lic iniciat el 2011 s'ha anat 

agreujant i ha provocat el desplaçament de milions de persones fora de les seves 

fronteres (tot i que les xifres difereixen segons la font, l'ACNUR parla a l'abril de 2015 

de 3.977.538 https: // data.unhcr.org/syrianrefugees/regional.php). Molts desplaçaments 

s'han produït als països limítrofs, entre els quals el Líban (1.196.560 refugiats). 

 

Els hospitals de la MLRP es troben ubicats en zones amb alts registres de població 

refugiada. El projecte ha permès donar suport a l’assistència en aquests centres tant de 

població refugiada afectada per la crisi a Síria (dones vulnerables sirianes, sirianes-

palestines) com de la població d'acollida. 
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DESCRIPCIÓ DE LA INTERVENCIÓ  

 

OBJECTIUS I RESULTATS 

 

 
Objectiu general: S'ha aconseguit avançar respecte a l'objectiu general previst, ja que el projecte ha 

contribuït a la cobertura de les necessitats sanitàries, específiques de població afectada per la crisi de 

Síria i de la població d'acollida, al Líban, possibilitant una atenció adequada a la situació plantejada per 

cada pacient, evitant i / o reduint riscos de complicacions que impactarien sobre els nuclis familiars de 

pertinença. 

 

Indicadors previstos de l’objectiu general: 

 

L’OG en funció del objectiu específic. 

 

Fonts de verificació: 

 

Estadístiques dels cinc hospitals 

Dossier de beneficiaris/treballadors socials 

 

Objectiu Específic 1: Pel que fa a l'objectiu específic, tal com mostren els indicadors que es presenten a 

continuació, s'ha facilitat l'accés a l'assistència obstètrica i ginecològica a dones sirianes, palestines i de 

les poblacions d'acollida, afectades pel conflicte a Síria en les zones d'actuació dels hospitals de Safad, 

Nasra, Haifa, al Hamshari i Balsam al Líban. En total a 59 dones (de les 63 previstes inicialment). 

 

Indicadors previstos: 

 

Nombre i tipus de parts 

atesos/centre/perfil població 

beneficiària en acabar els 5 mesos 

d’intervenció. 

Objectius assolits: 

 

No s'han detectat complicacions 

associades a les intervencions 

practicades -en els casos coberts amb 

els fons del FCCD / CRE, ja que els 

parts i cesàries amb risc han estat 

coberts gràcies a la col·laboració, 

amb els centres hospitalaris, de la 

CRDanesa (especialització) . 

 

S'han atès 59 dones. Un 78% han 

estat parts vaginals i la resta cesàries. 

Per hospitals, el total d'intervencions 

registrada és la següent: Haifa 46%, 

Hamshary 13%, Balsam, 8% Nasra i 

Safad 11%. 

 

Pel que fa a perfil per origen: sirianes 

83%, sirianes-palestines 3%, 

palestines 7%, libaneses 1%, altres 

nacionalitats o sense identificació 

2%. Dones entre el rang d'edat de 15 

a 42 anys, principalment entre 19-22 

anys (22,03%) 15-18 anys (16,94%), 

23-26 anys (16,94%) i 31-34 anys 

(16,94%). 

Fonts de verificació: 

 

Registres hospitalaris 

 

Dossier casos socials 

setembre / octubre al 2014. 

 

Testimoni beneficiària 

 

Resultat esperat 1.1: R1.- Almenys 63 dones s'han beneficiat de cures de salut secundaris d'emergència 

en 5 mesos d'intervenció en el total dels 5 hospitals. 

 

Indicadors previstos: 

 

Resultats assolits: 

 

Fonts de verificació: 
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IR 1.1 63 dones, que compleixen 

amb els criteris de vulnerabilitat, 

han pogut donar a llum, sense 

complicacions. 

S'han atès 59 dones (93,65% de les 

beneficiàries previstes). 

 

A causa de l'alt nombre 

d'intervencions ateses durant els 

mesos de setembre i octubre i al cost 

d'aquestes, els fons del projecte han 

estat absorbits en els primers 

moments de la intervenció. 

 

És important destacar que a causa de 

la cronificació de la crisi (activa des 

de 2011) les entitats de suport als 

refugiats estan reduint les ajudes la 

qual cosa ha fet que s’incrementin els 

costos que ha de cobrir la MLRP. 

Dossiers casos especials. 

 

Registres hospitalaris. 

 

 

ACTIVITATS PREVISTES I GRAU DE COMPLIMENT 

 
Activitat R1.A1: Acollida de pacients i elaboració de l'estudi social per la treballadora social de 

l'hospital de cada cas. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions:  El paper de les treballadores socials dels hospitals és 

fonamental en la identificació de les beneficiàries. L'aplicació del criteri de vulnerabilitat és la base per 

arribar a les dones i famílies més necessitades. Els mateixos faciliten la feina amb la població pel que fa 

a la neutralitat i imparcialitat de la MLRP i els seus socis internacionals. Els criteris aplicats s'han 

mantingut amb els presentats en la formulació, és a dir: 

 

-Pacients sirianes que no estan registrades en l'ACNUR 

-Pacients amb necessitats de tractament mèdic (a nivell obstètric) que acudeixin d'emergència a aquests 

hospitals 

-Pacients que no reben total cobertura per ACNUR o HRC 

-Pacients que no reben total cobertura per altres organitzacions  

-Pacients que assenyalen que no poden pagar aquestes despeses (aquests últims casos són els més 

delicats, ja que requereixen un monitoratge més gran per part de la treballadora social) 

 

En el període d'intervenció cobert (setembre-octubre 2014), la distribució de beneficiàries per 

nacionalitat, es manté en percentatge similar a registres anteriors, en què la majoria de les persones que 

acudeixen al servei són principalment dones sirianes (83%), seguides per dones palestines-libaneses i 

finalment sirianes-palestines. 

 

Activitat R1.A2: Aplicació del tractament i cobertura dels costos econòmics derivats, inclosos temps 

d'estada en els centres hospitalaris. 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Un cop les pacients van ser hospitalitzades (entre 1 i 4 

dies d'hospitalització), d'acord amb el tipus d'intervenció (part natural o cesària) i un cop descartats els 

casos amb complicacions, es va dur a terme la intervenció, incloent aquí el servei a nivell global 

(intervenció mèdica que suma costos - professionals mèdics, el material quirúrgic utilitzat, les 

medecines, i material mèdic d’un sol ús posat a disposició entre altres recursos mobilitzats en funció de 

la particularitat de cada dona i nadó.De acord amb l'anàlisi de intervencions realitzades entre l'1 de 

setembre i el 25 d'octubre de 2014, el percentatge per intervencions ha estat el següent: 

 

-Part natural: 46 (78%) 

-Cesària: 13 (22%) 

 

S'han cobert, 46 parts naturals i 13 cesàries en dones que ja fa entre 2 i 3 anys que són al Líban. En part 
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desconeixien els seus drets i serveis d'assistència sanitària en les seves zones. El projecte ha possibilitat a 

través dels professionals mèdics i socials el facilitar-los informació en matèria de salut i accés a serveis 

d'aquesta població. Es tracta de dones amb escassos ingressos familiars, que resideixen en habitatges 

amb absència de serveis bàsics i / o deficient cobertura. Hi viuen  entre 2 i 6 persones i en molts casos 

diverses famílies comparteixen habitacions. Els seus ingressos (treballs mal remunerats i amb escasses o 

nul·les garanties) oscil·len entre els 300.000 $ libanesos i els 800.000 $ libanesos i les seves despeses 

entre els 500.000 i 880.000 $ libanesos . No solen poder estalviar: de fet, la major part de les famílies 

gasten entre 150 i 200.000 $ libanesos més que el total dels seus ingressos. Molts viuen al dia ja que els 

seus ingressos mensuals es dediquen a una gran part a la cobertura dels deutes dels mesos precedents. 

 

A continuació es presenta a través de la delegada de CRE al Líban (Ana Roldán Fernández) el testimoni 

de la Sra. Rana Novel (que ens demana que no aparegui la seva foto en el document d'informe encara 

s'autoritza la presentació del seu fill Ariam): 

 

Rana va arribar amb la seva família al camp de refugiats de Bourj el Barjne a Beirut fa 3 anys. Té 2 fills 

i 3 filles, l'última, Ariam néixer a l'Hospital Haifa de la Mitja Lluna Roja Palestina, al mateix camp on 

ara viuen. 

 

Rana és de Daraa, una entre moltes altres zones de Síria que han estat greument afectades per la 

violència del conflicte al país. La seva família viu entre dues estances, en un edifici estret de tres 

plantes, on viuen altres famílies sirianes. Amb el primer "ahlaa washlaa" (benvingudes en àrab) que 

pronuncia, entrem en la primera estada. Aquesta és humida -com gairebé tots els habitatges que he 

visitat al camp en aquest any i mig que porto a Líban-. L'única finestra que tenen està oberta, corre 

l'aire i fa olor de net. Els cables de l'electricitat que van d'un costat a l'altre en carrerons del camp 

també són presents en 'estança on som, cal ajupir el cap per no emportar-se'ls per davant. Ens acull, ens 

vam asseure en una catifa a terra al seu costat i ve el segon "ahlaa washalaa. Somriu, es treu el vel i ens 

mostra el seu nadó, Ariam. 

 

Una s'imagina que l'arribada d'un nadó és sempre una barreja entre l'excitació de conèixer al teu nadó i 

l'angoixa per que tot surti bé durant el part; però, escoltant l'odissea de Rana per poder donar a llum, 

t'adones que per a una dona siriana amb pocs o nuls recursos, parir al Líban, la part de l'angoixa 

supera en gran mesura a la de l'excitació. 

 

Rana va començar a tenir contraccions un matí de novembre. Es va dirigir a un primer hospital que una 

organització humanitària li havia referit i la resposta va ser "ho sentim, no hi ha llits". Va trucar a la 

porta d'un segon hospital, mateixa resposta. Amb el seu marit i els seus quatre fills es van dirigir a un 

tercer hospital on "tampoc hi havia llits". En un moment de desesperació seu marit li va dir que no 

podia més, fart de caminar tot el dia a la recerca d'algun hospital que l'atengués, va arribar a dir-li que 

parís al carrer i gairebé en l'últim moment van arribar a l'Hospital de Haifa, el quart hospital al qual 

cridaven a la porta (amb quatre centímetres de dilatació). M'explica que el part va ser dur, que estava 

esgotada d'haver caminat tot el dia d'hospital en hospital i sobretot, el més important per a ella: trobava 

a faltar la seva mare. 

 

El cost de la intervenció va ser cobert gràcies al Fons Català.  

 

El "ahlaa washlaa" de Rana, rebent-nos, no té res a veure amb "ho sentim, no et podem acceptar perquè 

no tenim llits lliures" que va rebre dels hospitals; però, ella somriu, diu que ja va passar, diu que no vol 

tenir més fills i espera que el seu marit ho entengui, cinc són suficients. La seva actitud positiva 

contrasta amb la vida que la seva família i ella viuen a Beirut "la meva vida ha canviat molt" m'explica, 

com fins a l'aire a Daraa era diferent, "era tan net", "estava ple de valls ... molt verd", "aquí al camp de 

refugiats de Beirut no em sento bé". El sou del seu marit, que treballa en la construcció, s'acaba 

normalment el segon dia, després de pagar els deutes del mes anterior, i així van arrossegant més deutes 

cada mes que passa. Rana pensa en veu alta, en si podran tornar aviat a Síria i si es van equivocar en 

venir al Líban "No hauria estat millor anar a Jordània?". Troba a faltar a la seva família, sobretot la 

seva mare. 

 

Activitat R1.A3: Reunions mensuals de monitoratge i aprovació de la cobertura dels casos proposats per 

cobrir la intervenció. Anàlisi dels casos tractats i evolució d’aquests. 
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Descripció de l’acció realitzada i observacions: Els directors dels centres hospitalaris valoren amb les 

infermeres els casos susceptibles de ser recolzats. Durant tot el període d'intervenció, coincidint amb el 

final de cada mes la delegada de CRE juntament amb el responsable de la compilació dels casos 

procedents dels hospitals, s'ha reunit per fer l'última revisió dels casos i valorar que aquests són aptes per 

a ser coberts. Al final el 100% dels casos coberts (59 dones) han estat valorades positivament 

beneficiant-se del copagament de la seva intervenció. 

 

 

 

Activitat R1.A3: Coordinació amb altres actors (possible referència de casos i la seva cobertura). 

 

Descripció de l’acció realitzada i observacions: Aquesta activitat, a més d'haver valorat la idoneïtat 

dels casos coberts pel projecte, ha possibilitat coordinar la cobertura del copagament compartit (amb 

Metges Sense Fronteres Bèlgica). L'equip mèdic al costat de la treballadora social i els directors dels 5 

hospitals han valorat que 59 dones han complert amb els criteris de vulnerabilitat. Els casos que no han 

cobert els mateixos han estat derivats a altres entitats (organització o entitat local / internacional). Els 

serveis han permès al seu torn facilitar informació a les dones que s'han acostat o han estat visitades pel 

personal de la CRN el que ha permès que estan aconsegueixin un major coneixement dels recursos 

existents a la zona, l'accés als mateixos i per tant la "exigència" dels seus drets. 

 

 

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 

R1.A1. Acollida de pacients i elaboració 

de l’estudi social de cada cas per part de 

la treballadora de l’hospital  

  X  100% 

R1.A2. Aplicació del tractament i 

cobertura dels costos econòmics derivats, 

inclosos temps d’estada en els centres 

hospitalaris. 

  X  100% de les 

persones 

presentades 

(59) 

R1.A3. Reunions mensuals de 

monitoratge i aprovació de la cobertura 

dels casos proposats per cobrir la 

intervenció. Anàlisi dels casos tractats i 

evolució d’aquests.  

  X  100% 

R1.A4. Coordinació amb altres actors 

(possible referència de casos i la seva 

cobertura). 

  X  100% 

 

Altres objectius assolits: 

L'atenció oferta ha permès informar les dones i els seus acompanyants sobre el servei, 

altres serveis existents i els seus drets en matèria de salut a més d'informació relativa a 

cures postnatals (tant de les pròpies mares com dels nounats). 

 

 

VALORACIÓ DE LA MARXA DEL PROJECTE I OBSERVACIONS 

 

Valoració dels objectius, resultats i activitats, assolits i no assolits 
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Els professionals mobilitzats estan integrats dins d'un sistema en funcionament ja 

existent. Coneixen el seu treball, l'apliquen correctament (respectant els estàndards en 

salut del país) i tenen l'acceptació i suport o per part d'altres actors en el sector així com 

de la població. Això ha facilitat l'accés a l'assistència obstètrica i ginecològica a 59 

dones: sirianes, palestines i de les poblacions d'acollida, afectades pel conflicte a Síria 

en les zones d'actuació dels hospitals de Safad, Nasra, Haifa, Al Hamshari i Balsam al 

Líban. 

 

 

 

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

projecte 

 

El projecte ha estat molt ben rebut entre la població local, tant entre la població 

refugiada com entre la població d'acollida, perquè a diferència d'altres iniciatives 

humanitàries de resposta a la crisi siriana, el projecte ha contemplat les dues poblacions 

i la selecció de beneficiàries s’ha fet a partir de la seva vulnerabilitat i a través de 

criteris establerts de manera transparent. 

  

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

projecte  
 

La intervenció ha fet ús la xarxa de recursos humans i materials en actiu dels cinc 

hospitals de la MLRP al Líban. No han estat necessàries contractacions extra. Gràcies al 

Fons Català s'ha cobert el cost específic de la seva mobilització en funció de la 

necessitat coberta de cadascuna de les dones beneficiàries.  

 

1) Recursos humans: metges, infermeres, treballadors socials dels hospitals de la MLRP 

Aquests professionals han estat els responsables de l'atenció a les pacients-beneficiàries 

així com de la participació en la selecció de les mateixes. 

 

Les treballadores socials són les que estableixen un contacte més directe amb les 

pacients i el seu entorn sociofamiliar i eleven els casos segons els criteris de 

vulnerabilitat socioeconòmics establerts. 

 

S'ha comptat, alhora, amb el director de projectes de la Mitja Lluna Roja Palestina al 

Líban, el qual, juntament amb la delegada de CRE, han fet el seguiment de la correcta 

implementació de l'activitat d'acord amb el que estableix el projecte. 

 

Aquestes dues persones han estat responsables de la coordinació amb altres actors 

relacionats amb el projecte, tant a l’àmbit intern del Moviment de la Creu Roja i la 

Mitja Lluna Roja (cas de la Creu Roja Danesa) com a l’àmbit extern (Metges sense 

Fronteres-Bèlgica. ) 

 

Indirectament, han participat en el projecte, l'informàtic de la MLRP encarregat del 

sistema d'informació dels hospitals i el personal del departament de Finances. 
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2) Recursos materials: s'han utilitzat les infraestructures dels cinc hospitals (serveis 

d'obstetrícia), així com tot l'equipament mèdic existent. Per al tractament de les pacients 

durant l'operació i pre-post operatori, s'ha comptat amb el material d'un sol ús necessari, 

així com els medicaments requerits. En tot moment s'ha garantit la salut / seguretat de la 

mare i del nounat. 

 

S'ha necessitat també material de papereria, a més de despeses de transport en visites de 

seguiment. 

 

3) Recursos financers: Aquest projecte s’ha cobert amb el finançament del Fons Català. 

 

 

 

Viabilitat i sostenibilitat 
 

La Mitja Lluna Roja Palestina té com a mandat des de la seva creació, l'atenció a la 

població palestina en assumptes socials i de salut. Al costat de CRE, i altres entitats del 

Moviment Internacional de la Creu Roja, tracta de garantir-la (ampliant cobertura, com 

ha estat el cas, de la població refugiada procedent de Síria arran del conflicte iniciat el 

2011); no sense grans esforços davant d'un sistema i provisió de serveis de salut no 

privat, el que evidentment no pot resultar "rendible" i necessita per tant de gran inversió. 

Les persones beneficiàries dels seus serveis, han estat refugiats palestins registrats i no 

registrats. La crisi la situa davant d'una realitat complexa ja que juntament amb la 

inflació a escala de país, la posicionen davant d'una necessitat a cobrir cada vegada més 

gran amb uns recursos cada vegada més limitats, ampliant alhora la base de població 

(incloent refugiats sirians i població local en situació de vulnerabilitat). La situació es 

complica amb la cronificació del conflicte a Síria i l'esgotament dels donants. 

 

Mantenir uns costos inferiors a l'establert a escala de país (per donar opcions als qui ho 

necessiten més i menys recursos tenen) implica un gran esforç per part d'aquesta entitat. 

Manté qualitats i la confiança dels que es beneficien dels seus serveis. La implicació 

dels professionals fa possible que moltes coses tirin endavant amb uns recursos com ja 

s'ha indicat, limitats. 

 

Els centres hospitalaris pertanyen a la Mitja Lluna Roja palestina, són d'accés públic i es 

veuen condicionats pel sistema de copagament estatal libanès. S'han vist obligats a 

apujar els costos dels serveis coberts amb aquest projecte per a manteniment i 

substitució dels materials estrictament utilitzats. El no suport de les quotes de 

copagament per part d'aquesta intervenció i altres, hagués pogut deixar fora del sistema 

de salut població en situació de necessitat. La situació actual originada per la crisi a 

Síria genera una situació de dependència de la població i de "estrangulament" dels 

serveis de salut. 

 

Hipòtesis i factors externs 
 

La situació no ha canviat respecte a la intervenció prèvia justificada (08/2013-08/2014). 

La Mitja Lluna Roja Palestina, sota la tutela de la Creu Roja libanesa, compta amb els 

permisos necessaris per treballar en salut secundària al Líban. 
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L'accés als hospitals per part del personal mèdic i dels pacients s'ha vist interromput de 

manera ocasional, especialment per a aquells hospitals que es troben dins dels camps de 

refugiats (Haifa en Bourj el Barajneh-Sud Beirut i Balsam en Rachdiyeh al sud del 

Líban). En comptats casos l'accés per part d'algun pacient amb residència en els aquests 

camps -necessiten permisos d'accés i sortida-, s'ha vist dificultat, retardat temporalment. 

Malgrat aquestes dificultats puntuals, el desenvolupament general de les activitats no 

s'ha vist dificultat. 
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Punts forts i punts febles observats en el desenvolupament del projecte 
 

Punts forts: 

 

1) Pertinència: L'alta taxa d'embarassos entre la població siriana refugiada, al costat de 

l'alt cost dels serveis hospitalaris al país d'acollida, especialment els relatius a salut 

secundària, contribueixen a una necessitat clara sobretot entre la població refugiada. 

 

2) Criteri de vulnerabilitat de les beneficiàries: els criteris establerts per a la selecció de 

les pacients susceptibles de suport en el copagament, determinen que el projecte es 

concentri en un dels grups objectiu de les agències humanitàries per una banda i de 

l'altra, estengui els serveis a població local que no compta amb els recursos per fer front 

a aquestes despeses hospitalaris. Aquesta extensió ha promogut la bona convivència 

entre els dos grups de població i afavorit la cohesió social. 

 

2) Viabilitat: per la professionalitat del personal medicosocial en els hospitals de la 

Mitja Lluna Roja Palestina al Líban, ja que compten amb una sòlida experiència en el 

tipus i activitats que s'han dut a terme en el projecte. La continuïtat d'aquestes activitats 

pel que fa a qualitat tècnica està assegurada. 

 

Punts febles: 

 

1) Alta mobilitat de beneficiàries: la població refugiada arribada al Líban i en especial 

els grups de població amb menys recursos, es veuen obligats a desplaçar-se a diferents 

llocs del territori libanès a la recerca d'oportunitats laborals i/o de lloguers més 

assequibles. Aquesta mobilitat, dificulta en menor grau la identificació d'aquestes 

persones, però en major grau el seguiment de les intervencions mèdiques. 

 

2) Sostenibilitat a llarg termini: la cronicitat de la present crisi humanitària i les 

característiques del subsector focus del projecte, d'alt cost al Líban, fan que la 

sostenibilitat d'aquest tipus d'iniciatives es vegin en perill, especialment a llarg termini. 

 

SENSIBILITZACIÓ 
 

CRE ha compartit la realitat de les dones refugiades al Líban a través de participació en 

mitjans de comunicació i trobades a través de la xarxa regional de CRE a Espanya. Així 

mateix els testimonis com el que ha estat compartit, són utilitzats en diferents fòrums de 

sensibilització a l’àmbit local, autonòmic i nacional el que permeten a aquest entitat no 

només donar a conèixer als finançadors compromesos amb la intervenció sinó la 

situació i la tasca de dignificació de les realitats de les dones al Líban indistintament de 

la seva procedència. 

 

VALORACIÓ GLOBAL DEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I 

PERSPECTIVES DE FUTUR 

 

El projecte s'ha desenvolupat sense incidències destacables. El seu bon funcionament ha 

estat relacionat amb l'experiència de la Mitja Lluna Roja Palestina al Líban tant en 
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l'atenció obstètrica -a través dels seus cinc hospitals- com en la seva prèvia experiència 

en projectes de copagament de serveis mèdics (facilitant tots els processos burocràtics). 

 

El paper de les treballadores socials ha estat un element clau en aquesta intervenció, tant 

en la identificació de les persones i famílies més vulnerables com en el seguiment i/o 

derivació, en la mesura del que requereix, dels casos detectats. 

 

L'impacte de la crisi siriana està adquirint un caràcter crònic al Líban, a causa de la 

durada del conflicte i la magnitud de la població desplaçada, el mateix està generant un 

desgast en els finançadors i minvant els recursos dels actors humanitaris. 

 

La MLRP seguirà oferint aquest tipus de serveis a les dones assisteixin a les seves 

centres malgrat les dificultats establertes pels costos del sistema de copagament libanès. 

Cada vegada són més les dones que assisteixen als centres de salut, refugiades amb una 

reducció en el percentatge de les ajudes a la cobertura del copagament, el que es carrega 

sobre el cost a ser cobert per la MLRP, necessari per poder realitzar el servei i cobrir la 

necessitat de la dona i els seus fills. 
 

 


