
                                  

 

TERMES DE REFERÈNCIA PER A L’AVALUACIÓ FINAL EXTERNA DEL PROJECTE
FINANÇAT PER L’AGÈNCIA CATALANA DE COOPERACIÓ (ACCD) I GESTIONAT PER LA 
ASSOCIACIÓ MATRES MUNDI :  

 

Títol del projecte : Garantir l'accés de les dones refugiades sahrauís a serveis de qualitat 
de salut reproductiva (Campaments de Refugiats Sahrauís a Tindouf (Algèria))”. 

 

Introducció:  

Les entitats Associació Matres Mundi  i el Ministeri de Salut pública sahrauí, de aquí endavant 
MM i MSPS desitgen contractar una consultora externa que efectuï l’avaluació tècnica obligatòria
de la intervenció que ha executat entre els campaments de refugiats sahrauís a Tinduf i 
Catalunya, com a conseqüència de la subvenció adjudicada per l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD), amb resolució pública en data del 03/12/2020. 

Nº Expedient: ACC010/20/000067. 

Entitat sol·licitant : Associació Matres Mundi. 

Contrapart Local: Ministeri de Salud Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica.  

Títol del Projecte: “Garantir l'accés de les dones refugiades sahrauís a serveis de qualitat de 
salut reproductiva (Campaments de Refugiats Sahrauís a Tindouf (Algèria). 

Data de resolució: 03/12/2020 

Data d´inici del projecte: 06/12/2020 

Data finalització del projecte: 06/06/2022 

Prorroga aprovada fins : 06/11/2022. 

Import de finançament: 148.946,95 € 

Justificació:  

Es proposa una avaluació del projecte “Garantir l'accés de les dones refugiades sahrauís a
serveis de qualitat de salut reproductiva (Campaments de Refugiats Sahrauís a Tindouf 
(Algèria))”, des de la perspectiva d´enfocament de gènere i drets humans, que ha estat executat
per l´Associació Matres Mundi i el Ministeri de salut pública sahrauí . El projecte ha esta 
subvencionat per l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, d’ara en endavant,
ACCD, en la seva convocatòria de projectes 2020 i el període d’execució ha estat del 06 de 
desembre de 2020 al 06 de juny  de 2022, amb una prorroga aprovada per la ACCD  fins el 
dia 06/11/2022. 
Des de Matres Mundi, considerem important avaluar les nostres accions amb l´objectiu de treure 
lliçons per accions futures, rendir comptes a les administracions públiques, aprendre de les 
experiències passades i amb l’ànim de millorar.  



Antecedents:  

El projecte pretén garantir els Drets Humans i la igualtat de gènere de les dones refugiades 
sahrauís facilitant l'exercici del dret a serveis de salut reproductiva, la seva disponibilitat, 
accessibilitat, qualitat, i assequibilitat. En concret es pretén proveir el Programa Nacional de Salut 
Reproductiva (PNSR) del Ministeri de Salut Pública sahrauí (MSPS),amb medicaments 
essencials i material sanitari fungible necessari per tal de millorar la qualitat dels serveis de 
ginecologia i obstetrícia que ofereixen les llevadores i auxiliars dels Campaments de Refugiats 
Sahrauís situats a Tinduf (Algèria). Aquest personal sanitari atén entre 5.200 i 5.500 parts anuals, 
en condicions moltes vegades de precarietat de materials, i amb condicionants de salut específics 
fruit del context geogràfic i polític. Així mateix, atès que la pandèmia de Covid19 també afecta 
els campaments sahrauís i que existeix una cobertura del tot insuficient de material de protecció 
degut a les dificultats de proveïment, el projecte es proposa atendre aquesta necessitat 
expressada mitjançant el proveïment de material al personal sanitari del PNSR (mascaretes, 
equipaments de protecció, desinfectants). El projecte inclou un element d' educació per el 
desenvolupament, com és la sensibilització a Catalunya, i especialment al sector sanitari català, 
sobre les dificultats i barreres existents per a l'exercici del dret a la salut reproductiva de les dones 
sahrauís en els campaments de refugiats, i el context en que les llevadores duen a terme la seva 
tasca assistencial,  alhora que treballen per apoderar-se i dignificar la seva professió en el marc 
de les estructures tradicionals del Ministeri de Salut Pública. Per acomplir aquest objectiu, es 
convidarà la directora del PNSR i la cap de l'Oficina Central de Llevadores a Catalunya per a dur 
a terme un seguit de trobades i xerrades dirigides a sensibilitzar però també a incidir en les 
polítiques públiques en un major suport a la seva tasca. Aquesta visita es complementarà amb 
una exposició fotogràfica que il·lustri la seva feina i un quadern de difusió sobre el dret a la salut 
reproductiva de les dones sahrauís. 
 

               Marc lògic del projecte amb enfocament de gènere i DDHH: 

Objectiu estratègic:  

OE1. Contribuir a la defensa, la garantia i l’exercici dels drets humans de les dones i a la 
transformació de les estructures que perpetuen les desigualtats entre homes i dones, des de 
L´EGiBDH. 

Prioritats: 

OE1. Impulsar el dret a la salut, especialment el dret al propi cos, els drets sexuals i els drets 
reproductius, i també el dret a la cura, la guarició i l’auto-cura. 

OE2. Donar suport a les poblacions en els processos de descolonització i d´autodeterminació i 
en les transicions democràtiques, entre altres aspectes dels drets dels pobles 

OE7. Promoure activament la construcció de partenariat globals per a afrontar els reptes globals 
de desenvolupament sostenible 

Objectiu General:  

Contribuir a la millora de l’accés a serveis de salut reproductiva de les dones sahrauís en
l’exercici dels seus drets. L’objectiu general és millorar la salut reproductiva de les dones
sahrauís d’acord el Pla Estratègic de Salut del Govern Sahrauí 2016-2020. S' espera contribuir 
a reduir la mortalitat materna a una taxa inferior a 70 per 100.000 i una taxa de mortalitat neonatal 
inferior a 12 per 1000. 

Objectiu específic:  

Reforçar la qualitat dels serveis de salut reproductiva prestats per les llevadores dotant-les dels 
materials necessaris, per exercir la seva professió en millors condicions.  

 



Resultats Esperats del projecte:

R1: Millorat l’equipament de les llevadores sahrauís mitjançant els medicaments i materials
fungibles necessaris per a l’atenció a l’embaràs, part i puerperi i per a prevenir la transmissió de
covid19. 

R2: Sensibilitzada la ciutadania de Catalunya sobre les condicions en què s’exerceix el dret a la
salut reproductiva en els Campaments de Refugiats Sahrauís. 

R3:  Assegurada la correcta gestió i seguiment del projecte 

Activitats del projecte:  

A.1.1 Elaboració de la comanda de medicaments i materials fungibles.  
A.1.2. Compra i enviament del material sol·licitat. 
A.1.3. Recepció i distribució del material. 
A.1.4. Utilització del material en els serveis de salut reproductiva. 
A.2.1. Elaborar una exposició fotogràfica itinerant sobre la tasca de les llevadores i l’exercici
del dret a la salut reproductiva de les dones sahrauís. 
A.2.2. Editar i distribuir un quadern informatiu sobre el dret a la salut reproductiva en els 
campaments de refugiats. 
A.2.3. Elaborar un programa de conferències i visites de les representants de les llevadores 
sahrauís a Catalunya. 
 
A.3.1. Gestió permanent del projecte per part del personal laboral de Matres Mundi 
A.3.2. Elaboració dels informes de seguiment i final 
A.3.3. Elaboració d’una avaluació externa 
A.3.4. Elaboració d’un informe d’auditor 
 
Persones destinatàries del projecte: Titulars de drets, titulars de responsabilitats i titulars 
d’obligacions:  
 
Col·lectius protagonistes. Titulars de drets:  
El col·lectiu titular de drets són les dones sahrauís i concretament les dones en edat fèrtil i 
embarassades les quals veuen en moltes ocasions vulnerats els seus drets a la salut atesa la 
situació de precarietat en què viuen als Campaments de Refugiats. Aquesta situació s'ha vist 
empitjorada per les ruptures de estoc i escassedat de materials de protecció degut a la pandèmia 
de covid19. També són titulars de drets els nounats fruit dels 5.200 a 5.500 parts anuals que 
atenen les llevadores sahrauís, que veuen també vulnerat el seu dret a la salut i inclús a la vida. 
 
Col·lectius protagonistes. Titulars de drets:  
Dones embarassades: entre 5.200-5.500 l'any 
Nounats: entre 5.200-5.500 l'any. 
 
Col·lectius protagonistes. Titulars de responsabilitats:  
Les llevadores que atenen els embarassos, part i puerperi de les dones sahrauís i que estan 
adscrites al Programa Nacional de Salut Reproductiva. Són les responsables de proveir de 
serveis de salut reproductiva les dones sahrauís, en unes condicions també precàries atès que 
no tenen un salari i fan un treball voluntari, i en moltes ocasions pateixen una manca de materials 
i de medicaments que dificulten la seva feina. Col·lectius protagonistes. Es tracta de 47 
llevadores (46 dones i 1 home).  
 
Col·lectius protagonistes. Titulars d'obligacions:  
El titular d'obligacions és el Ministeri de Salut Pública de la República Àrab Sahrauí Democràtica, 
màxim responsable de la salut de la població dels Campaments de Refugiats. 
 
Col·lectius protagonistes. Titulars d'obligacions:  
1 Ministeri de Salut Pública (la ministra és una dona i el director de cooperació sanitària és un 
home). 
 
                               Objectius, abasts i limitacions de la intervenció:  



Objectius de l’avaluació:  
 
En el marc del projecte “Garantir l'accés de les dones refugiades sahrauís a serveis de
qualitat de salut reproductiva (Campaments de Refugiats Sahrauís a Tindouf (Algèria)”,
s’espera que l’avaluació final aporti elements de reflexió sobre les accions realitzades focalitzant 
sobre propostes de millora per assolir l’objectiu general de contribuir a l’exercici efectiu del Dret
de les dones refugiades, a la salut reproductiva, amb serveis de qualitat i reduir la mortalitat 
materna i infantil.   
 
Paral·lelament, l’objectiu és també conèixer i analitzar, de manera participativa, en quina mesura 
el desenvolupament de les activitats del projecte ACC010/20/000106 “Garantir l'accés de les
dones refugiades sahrauís a serveis de qualitat de salut reproductiva (Campaments de Refugiats 
Sahrauís a Tindouf (Algèria)” ha contribuït a l'assoliment dels resultats obtinguts i, al mateix 
temps, la contribució d'aquests resultats a l'assoliment dels objectius de la intervenció, 
amb la finalitat de brindar a Matres Mundi i al Ministeri de salut sahrauí (MSP),  de la informació 
avaluativa sobre els assoliments del projecte. L'avaluació es una oportunitat per millorar i no es 
estrictament un control, haurà de proporcionar recomanacions i lliçons que puguin ser útils i 
rellevants per a futures accions conjuntes. 
 
                                 Els objectius de l’avaluació són: 
 
-Valorar l’execució de les activitats i l´assoliment dels seus resultats segons el projecte 
aprovat per l’ACCD. 
 
-Analitzar i extreure lliçons i conclusions sobre la mesura en què s’han assolit els objectius i
resultats plantejats. 
 
-Verificar el grau de participació i implicació de la contrapart local  i  de la població 
beneficiaria de  la intervenció. 
 
-Analitzar el grau de millora de la situació de les dones i el seu apoderament de  les activitats 
atribuïbles al projecte. 
 
-Aportar recomanacions que puguin ser d’utilitat per l´Associació Matres Mundi i al MSP, en 
relació als Titulars de Drets, Titulars de Responsabilitats i Titulars d’Obligacions. 
 
-Facilitar l’extracció d’aprenentatges sobre el desenvolupament del projecte així com la rendició
de comptes sobre l’ús dels recursos, l’eficiència i eficàcia de les accions. 
 
-Avaluar quins aspectes s´han de millorar en futures intervencions. 
 
                                          Abast temporal de l’avaluació:  

L’abast temporal de l’avaluació compren el període d’execució del 06 de desembre de 2020 fins 
al 06 de novembre  de 2022 . L’abast geogràfic de l’avaluació es centrarà en les accions
desenvolupades als campaments de refugiats de Tinduf (Argelia), i a les poblacions de 
Barcelona - Igualada – Badalona, llocs de celebració de les activitats de sensibilització, i 
l´educació per el desenvolupament, així com les accions de incidència internacional, mitjançant 
les publicacions, les exposicions fotogràfiques i les conferencies, i les seves difusions en les 
xarxes socials i la web.   

Molt important: Per la realització de l’avaluació es necessari la incorporació del
Enfocament Estratègic de Gènere i Basat en Drets Humans (EGiBDH en endavant) recollit 
en el Pla Director de l’ACCD, que implica analitzar i discernir si la intervenció promociona 
i protegeix els Drets Humans i la igualtat de gènere. 

 

Per això, cal que l’avaluació tingui en compte els següents punts: 



1➔Estigui centrada en el disseny, en els processos, en els resultats i en els impactes de la
intervenció, amb l’objectiu d’aportar evidencies dels seus efectes en les relacions de desigualtats 
de gènere i en l’exercici dels Drets Humans. 

2➔S’entengui com un procés que fomenta la participació dels titulars de drets, d’obligacions i de
responsabilitats, que contribueixi a la rendició de comptes i a l‘enfortiment de capacitats i que
promogui l’apoderament i la transformació en pro de la igualtat de gènere i l’exercici dels Drets
Humans. 

3➔Que incorpori i tingui en compte els resultats i impactes en les relacions de gènere i les 
dimensions dels Drets Humans. És responsabilitat del l’equip avaluador integrar l’EGBDH
mitjançant els criteris, les preguntes d’avaluació i els indicadors de cadascuna de les
preguntes previstes, de tal manera que es garanteixi que s’aixequen evidencies dels efectes
de les intervencions en les relacions de gènere i la situació dels Drets Humans, especialment 
dels drets (a la salut materna infantil de qualitat) de les dones, abans i després de ser 
implementades. 

4➔Tingui en compte la participació activa dels titulars de drets i de responsabilitats, i 
especialment de les dones llevadores i ateses , per promoure l’apoderament dels titulars de drets 
i l’enfortiment de capacitats i millorar les condicions de treball dels col·lectius protagonistes del 
projecte. 

5➔És responsabilitat de l’equip avaluador establir un sistema d’avaluació clar, transparent i
participatiu per tal de fomentar la rendició de comptes davant dels col·lectius protagonistes de la 
intervenció i la seva participació activa en el procés avaluador. 

Limitacions de l’avaluació:  

L’avaluació està limitada pel pressupost planificat per a la seva realització, per el temps de 
entrega de la avaluació, per el retràs en la execució de les activitats de sensibilització,  i per la 
dispersió geogràfica i temporal de les accions (Campaments sahrauís i varies poblacions de la 
província de Barcelona).   

Metodologia i criteris de l’avaluació 

Enfocament global:  

En aquest sentit, es proposa una avaluació participativa, que pugui permetre aportar 
elements claus per la anàlisis, i extreure lliçons i aspectes a millorar en el futur.  

Es important tenir en compte l'enfocament de gènere que requereix un enfocament de drets, que 
permeti avaluar com el projecte s'ha convertit en un mitjà per a ampliar les oportunitats de les 
titulars de drets i titulars de responsabilitat, per uns serveis de salut reproductiva de qualitat. 
L'avaluació haurà de fer la distinció en l'anàlisi dels titulars de drets (dones de les localitats), dels 
titulars de responsabilitats (les comadrones), i de obligacions ( el Ministeri) . 

Criteris, qüestions clau i indicadors d’avaluació:  

Es crearà un comitè de seguiment d’avaluació integrat per una persona de Matres Mundi, una 
del MSP, i una  de l’equip avaluador qui establirà els contactes i proveirà la informació i
documentació necessaris per l´avaluació.  

Respectant la llei de protecció de dades, La informació recollida serà única i exclusivament 
utilitzada en el marc de l’avaluació quedant expressament prohibida qualsevol reproducció i ús
de material. Així mateix el material e informació base recollida tant amb tècniques qualitatives 
com quantitatives -com entrevistes o dades- seran lliurats per a ús intern de Matres Mundi i el 
MSP. En tot moment es garantirà la confidencialitat i anonimat de la informació entre els 
informants clau i participants. 

Com a criteris d’avaluació s’utilitzaran, els establerts pel Comitè d’Assistència al
Desenvolupament (CAD) i els de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament



Econòmic (OCDE) i adoptats per la política catalana de cooperació. Matres Mundi considera
afegir els criteris de Gènere, Participació en clau de Drets i grau de Coordinació entre els actors. 

Aspectes que haurien d´analitzar-se durant la avaluació:  

Criteris d´avaluació:  

1. Participació amb EGiBDH 

2. Perspectives d’impacte 
3. Sostenibilitat 
4. Apoderament i autonomia.  

1. Participació:  

1➔Els diferents titulars que conformen els col·lectius protagonistes han estat tot 
beneficiaris dels resultat de la intervenció? 

Es tracta de valorar qüestions com: En quina mesura les titulars de drets han rebut un 
impacte o s’han beneficiat d’accions del projecte? Comentar- ho també pels altres 
titulars de responsabilitats i obligacions Quin nivell i tipus de participació han tingut els 
diferents titulars al llarg de l’actuació? 

2➔S’ha implicat de forma significativa, activa i responsable als col·lectius destinataris
del projecte (titulars de drets, responsabilitats i obligacions) en les diferents etapes del 
projecte? 

Es tracta de valorar qüestions com: S'haurà d'analitzar de manera específica la 
participació de les joves i dones en les diferents accions i activitats de la intervenció. 
S’ha tingut en compte la realitat sociocultural per la planificació de les activitats? Quin 
ha estat el grau de participació? Existeixen fonts de verificació desagregades per sexe? 
Hi ha hagut un canvi de creences, opinions entre les joves i dones titulars de drets? 
Tenen les titulars més coneixement sobre els factors que causen la vulneració del dret 
a l’educació? 

3➔Quin ha estat el nivell d'implicació i participació dels titulars protagonistes i altres 
actors estratègics en la identificació i en l’execució del projecte? 

Es tracta de valorar aspectes com: Qui ha participat i de quina manera en la formulació 
de la intervenció? existeix un elevat grau d’ apropiació de la mateixa per part dels
diferents titulars estratègics (marits, germans, comunitat masculina, imams i altres líders 
de les comunitats) Per què si o per què no? És coherent el disseny amb els processos 
proposats? 

4➔En les diferents actuacions i accions hi ha hagut diferència entre la participació 
d’homes i dones? 

Es tracta d’analitzar el grau de participació i implicació d’homes i dones, analitzant, si
fos el cas, perquè les dones han participat menys o han estat menys representades. 
S’ha tingut en compte les tasques domèstiques, productives o de cura a l’hora de
realitzar activitats? –En quin grau han participat homes-dones en el seguiment de les 
activitats del projecte? Hi havia membres representants de tots els titulars? 

5➔Quin va ser el grau de coordinació entre els principals actors del projecte (Matres 
Mundi, MSP i ACCD, entitat del tercer sector, altres organitzacions o ens locals? 

6➔Quines fortaleses i debilitats es destaquen d'aquesta coordinació? 

7➔Quina és la rellevància del sistema de seguiment, avaluació i aprenentatge 
implementat? 

8➔Els mecanismes de coordinació, planificació i execució són adequats per a les 
organitzacions associades? 



2. Perspectives d’impacte:

1➔Quins efectes ha tingut la intervenció sobre la les titulars de drets ? i sobre els titulars 
de responsabilitats? 

L'avaluació final hauria d'apreciar el possible impacte de la intervenció (aspectes 
positius / negatius. Els avaluadors haurien d'analitzar qualitativament els indicadors 
d'impacte que recull la matriu de planificació i valorar els canvis esdevinguts. Hi ha 
hagut canvis positius/negatius en les titulars de drets, de responsabilitats (comunitat) i 
titulars d’obligacions? 

L'avaluació final hauria d’ analitzar si s'han produït altres efectes no esperats sobre les
titulars de drets o altres titulars protagonistes, així com si els efectes produïts poden 
atribuir-se o no a altres causes externes a la intervenció. 

3. Perspectives de sostenibilitat: 

El criteri està vinculat fonamentalment amb les capacitats dels titulars protagonistes per 
a assumir, de manera autònoma, la continuïtat dels efectes desitjats. Per a això se 
centra en valorar qüestions com: l'adequació de l'estratègia d'intervenció a les 
capacitats dels titulars protagonistes; el grau i qualitat de participació dels titulars 
protagonistes en totes les fases del projecte 

1➔Quins efectes positius de la intervenció tenen potencial per a mantenir- se una 
vegada finalitzat el termini d'execució de la intervenció? 

Es tracta de valorar: Quins resultats i impactes poden mantenir-se? Quins no? Caldria 
una actuació de seguiment i suport per assentar els canvis iniciats? Què es proposaria? 
Quines serien les perspectives a llarg termini? 

2➔Les capacitats de els titulars de drets i de responsabilitats permeten que s'apropiïn 
dels resultats de la intervenció? 

Es tracta de valorar aspectes com: Quins han estat els aprenentatges més rellevants 
adquirits per la població participant? La intervenció, des del punt de vista dels 
enfocaments, metodologies i accions desenvolupades s'adeqüen a les capacitats locals 
i als sistemes socioculturals? 

El context i les institucions locals (titulars de responsabilitats i d’obligacions) dona suport 
als efectes de la intervenció a curt i mitjà termini? 

Es tracta de valorar: Les polítiques locals, sectorials, regionals i/p nacionals faciliten la 
continuïtat dels efectes del projecte? Els actors estratègics vinculats al programa tenen 
capacitat per a promoure els efectes positius i aquests responen a les seves prioritats. 

4. Apoderament i autonomia:  

Avaluació de la disposició i habilitats dels titulars de drets del programa en relació a la 
participació política i social.. 

1➔Quin ha estat el grau de millora en la condició i posició de les dones i els grups 
desfavorits? 

2➔Quines són les fortaleses i febleses d'aquesta millora? 

3➔Estan les llevadores preparades per donar un servei de salut  de qualitat a les 
dones desfavorides ? 

4➔Estan les dones embarassades, beneficiaries, sensibilitzades per assumir 
decisions al voltant de la seva salut  reproductiva? 

5➔Estan les dones preparades per trencar amb les tradicions i rols de gènere que 
vulneren els seus drets? Costums arrelades, Tabús, Falta de comunicació, falta de 



informació?

6➔Estan els líders comunitaris als campaments de refugiats, a favor d'una major 
participació de les dones en la millora de la salut reproductiva materna infantil ? 

7➔Estan els líders comunitaris a favor d’un canvi de mentalitat per abolir les 
pràctiques tradicionals i rols de gènere que vulneren els drets de les dones?       

                             

 

 

                             Metodologia i Eines per la avaluació:  

Fases de la avaluació:  

S’hauran d’escriure les fases que tindrà l’avaluació, el desplegament de l’avaluació
haurà de seguir les fases següents: 

1➔la planificació de les característiques de l´avaluació.  

2➔Preparació de l´avaluació i informe de concreció de la metodologia i establiment de 
criteris de avaluació.  

3➔Realització de l´estudi de avaluació amb recull de informació, treball de camp, 
anàlisis de resultats, i elaboració de informe de l´Avaluació preliminar,  

4➔Gestió dels aprenentatges de l´avaluació amb conclusions i recomanacions 
pertinents.  

         Mètodes i eines per l’avaluació: 

S’haurà de detallar la metodologia i eines utilitzades per a l’obtenció de dades i
recol·lecció d’informació directa. 

L'equip avaluador durant la fase d'estudi i anàlisi de la documentació del projecte, tindrà 
accés als documents relatius a la intervenció propietat de Matres Mundi i el MSP, 
únicament amb finalitats definides en el contracte: exclusivament per a l'avaluació del 
projecte: documents de formulació del projecte  i annexos, Informes de seguiment, 
Fonts de verificació, Gràfics Audiovisuals, i la normativa ACCD de justificació dels 
projectes. 

Fundacions i audiència per l’avaluació: 

L'equip avaluador haurà de presentar en la seva proposta una descripció de les funcions 
de les parts involucrades en el procés d’avaluació com, per exemple, el responsable de
l’avaluació, l’executor de l’avaluació,  així com qui s’espera que actuï sobre els resultats
i els titulars protagonistes. 

Perfil de l’equip avaluador:  

Per a l'avaluació del projecte, seleccionarem un equip avaluador o un expert en 
avaluacions amb els següents requisits: 

- Experiència provada d’almenys tres anys en l’avaluació de projectes d’Epd amb
sòlids coneixements sobre metodologia d'avaluació, i metodologies participatives.  

- Experiència demostrable en avaluacions amb enfocament de gènere i drets 
humans i basada en articulació i apoderament d’actors. 

- Coneixement del context cultural, social i polític i del marc legal dels campaments 



de refugiats sahrauís a Tinduf.

- Qualificació i formació del equip avaluador donant  especial importància  al 
coneixement i acompanyament del sector de les organitzacions no governamentals.   

- Domini del català i/o el castellà. 

- Es valorarà  l'experiència en avaluació de projectes finançats per ACCD. 

Molt important: L'equip avaluador donarà garanties de la seva independència del 
projecte a avaluar. No s'acceptarà com a membre de l'equip avaluador personal que 
hagi treballat a Matres Mundi o al MSP, ni persones que hagin estat implicades 
directament en el seu disseny o implementació. 

En cas de dos o més persones en l'equip avaluador, una d'elles assumirà el rol de 
coordinador de l'equip, assumint la responsabilitat final del treball, serà al mateix temps 
la persona interlocutora  que mantindrà el contacte amb Matres Mundi i MSP. 

Principis d’avaluació: 

L’equip/consultora seguirà els principis d’avaluació següents: 

Anonimat i confidencialitat: en totes les fases s’ han de respectar el dret de les
persones La proporcionar informació, assegurant els seu anonimat i confidencialitat en 
tot el procés d’avaluació. 

Responsabilitat: qualsevol desacord o diferència d’opinió que pugui sorgir entre els i
les membres de l’equip ha de ser mencionat en la part informativa de l’avaluació. 

Validació: la persona o l’equip avaluador tindrà assumeix la veracitat de la informació i
la fidelitat a les evidencies obtingudes. 

Imparcialitat: es manté la independència de la persona o equip avaluador respecte al 
projecte i l’entitat impulsora. 

Integritat: davant l’aparició de imprevistos o dificultats en el procés d’avaluació,
s’hauran de comunicar al Comitè d’avaluació. 

Protecció de dades: La firma de la consultora s’ obliga a mantenir el més estricte secret
professional i de confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal a les que 
pugui tenir accés durant l’avaluació. 

Drets d’autoria: La informació recollida i produïda durant el procés d’avaluació es
prerrogativa de les entitats impulsores. La persona o equip consultor delega els drets 
d’autoria a les entitats impulsores qui decidiran sobre la difusió dels resultats citant 
l’autoria de l’equip consultor. 

Productes esperats: 

S’especificarà el llistat de productes derivats de l’avaluació, les seves característiques i
els terminis d’entrega. S’hi inclouran els següents: 

1. Informe de concreció de la metodologia. 

2. Informe de treball de camp. 

3. Informe d’estudi d’Avaluació preliminar. 

4. Informe d´Estudi d´Avaluació amb el contingut de  resultats, conclusions, Lliçons 
apreses, i recomanacions.  

5. Resum executiu. 



N.B: Tots els informes aniran acompanyats amb annexes que contindran les fonts de
verificació de l’assoliment dels indicadors plantejats (bases de dades, fotografies,
nombre de participants en activitats, ets). Es requerirà als avaluadors que incloguin en 
la portada de cada producte la frase “L’opinió expressada per part de l’equip
d’avaluació no correspon necessàriament a la de l’ACCD”. 

Període d’avaluació: 

L'avaluació es desenvoluparà en un termini aproximat de màxim 3 mesos. 

Els terminis d'avaluació, així com les dates de lliurament d'informes seran fixats en el 
contracte a signar amb l'entitat avaluadora. L’entrega del informe final no superarà el  
30 de abril de 2023.  

Calendari aproximatiu: 

Preparació administrativa, aproximadament 2 setmanes 

Estudi en gabinet, aproximadament 2 setmanes. 

Treball de camp, aproximadament 4 setmanes 

Preparació de l'informe , aproximadament 4 setmanes 

Com a producte de l’avaluació s’espera comptar:  

1 Informe final en format digital i 2 còpies impreses. 

1 Document de presentació i difusió digital que reculli especialment les bones 
pràctiques, les lliçons apreses i les recomanacions de millora. 

Pressupost:  

L'avaluació compta amb un pressupost de 5.000 Euros (IVA inclòs), que inclou 
honoraris d'entitat avaluadora, desplaçaments, allotjament i altres despeses de 
funcionament que incorrin els experts en la realització de l'avaluació. 

Es presentarà una oferta tècnica amb pressupost desglossat que inclogui una proposta 
sobre metodologia i pla de treball en base al present document de Termes de 
Referència. La proposta tècnica estarà acompanyada del currículum de la persona o 
equip avaluador. 

Presentació de propostes tècniques i econòmiques:  

Per a participar en el concurs, el licitador haurà de presentar una sola proposta i en 
format electrònic esmentades al final dels TdR. El termini serà fins al 31 de gener                
2023. 

Es recomana una extensió màxima de 10/15 fulls (sense considerar els CV) La proposta 
tècnica haurà de tenir les següents característiques: 

Portada: on s'indiqui, el nom de l'empresa, contacte, i equip responsable de l'avaluació, 
títol de l'avaluació / del projecte, i dades de contacte de l'empresa, avaluador 
independent o equip avaluador. 

Proposta de l'equip avaluador, amb descripció de les seves competències i 
experiència. CV complets en annex. Es valorarà positivament 

Oferta tècnica que inclogui: Abast de l'avaluació, metodologia de treball especificant 
les eines que s'utilitzaran, productes a lliurar i planificació i terminis dels lliuraments. 

Es valorarà positivament: 



La integració de les metodologies descrites en aquests TdR.

L'articulació adequada de tècniques qualitatives, quantitatives i participatives. 

Proposta econòmica, que inclogui : 

- Totes les despeses derivades de l'avaluació i forma de pagament proposada. 

- Presentar una oferta econòmica el més detallada possible. 

- Incloure IVA en el pressupost. 

 

Es comunicarà l'exclusió o adjudicació en un termini màxim de vint (20) dies naturals 
a partir de la recepció de proposicions. 

La formalització del contracte s'efectuarà com a màxim dins dels trenta dies següents 
al rebut de la notificació de l'adjudicació definitiva. L'adjudicatari es compromet a 
executar el projecte, la cessió o subcontractació està expressament prohibida. 

El termini màxim de recepció de propostes: 31 de gener 2023 

La proposta podrà fer-se en castellà o català i haurà d'enviar-se per correu electrònic 
a: info@matres-mundi.org a l’atenció Dr. Vicenç Cararach  

 

 


