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FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ AL FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT 
 
Informació bàsica del projecte  
Nom de l’entitat sol·licitant: 
medicus mundi Mediterrània 
Nom de la contrapart local (si s’escau): 
 
Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) 

 
del projecte: 
Manteniment del laboratori i de la producció local de medicaments 
essencials als campaments sahrauís a Tindouf (Algèr ia). 
 
País: Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf,  
Tindouf (Algèria). 
 
 

Regió: 
Mediterrània 

 Data d’inici i final del projecte: 
 1 de Gener de 2018 al 31 de Desembre de 2018 
Nombre de beneficiaris: 
150.000 persones 
 
Altres Aportacions: 1.000  € 
 

Aportació de la contrapart: 
 

Import sol·licitat: 52.573,63  €  
 
 
Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud d e subvenció  
(marcar amb una creu la documentació que s’aporta) 

De l’entitat sol·licitant  

 Document de registre com a entitat . L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita formalment 
amb anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el 
qual se sol·liciti l'ajuda. 

 Estatuts de l’organització . Reflectir en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la 
realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, solidaritat i desenvolupament 
integral dels països en vies de desenvolupament. 

 Memòria d’activitats . L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització 
d’actuacions assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria. 

 Memòria econòmica  de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 
 Per a les entitats catalanes, disposar d'una seu o delegació permanent en el muni cipi 

corresponent , o que l’entitat es comprometi a dur a terme tasques informatives i de 
sensibilització referents al projecte presentat en aquest municipi. 

 L’entitat ha d’acreditar documentalment  que les autoritats locals estan assabentades de 
la realització del projecte en el territori. 

De la contrapart local* 

 Document de registre com a entitat . L’entitat ha d’estar constituïda i inscrita formalment 
amb anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys d'un exercici econòmic a aquell en el 
qual se sol·liciti l'ajuda. 

 Estatuts de l’organització . Reflectir en els estatuts que entre les seves finalitats hi ha la 
realització d'activitats i projectes orientats a la cooperació, solidaritat i desenvolupament 
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integral dels països en vies de desenvolupament. 
 Memòria d’activitats . L’entitat ha de garantir la seva experiència en la realització 

actuacions assimilables a les prioritats establertes a les bases de la convocatòria. 
 Memòria econòmica  de l’exercici anterior i pressupost de l’exercici actual. 
 
*La contrapart és el Ministeri de Salut de la RASD,  motiu pel qual no s’aporten aquests 
documents, ja que no existeixen. 
 
 
1- DADES IDENTIFICATIVES DELS ACTORS 
 
1.1 DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
(En cas de ser un projecte presentat per diverses entitats, indiqueu aquestes dades per a cadascuna, 
posant en primer lloc l’entitat que n’assumeix la representació). 

 

 
 

Nom: medicus mundi mediterrània 
Adreça: Secretari Coloma 112, Ed Pòdium 1º 
Població:Barcelona 
Comarca: Barcelona. Codi Postal: 08024 
Telèfon: 93 4184762 Fax:93 2131981 NIF:G59944314 
Correu electrònic: mediterrania@medicusmundi.es  
 
Persona responsable del projecte: Ivan Zahinos 
Càrrec dins l’entitat: Cap del departament de projectes de MMMed 
Telèfon de contacte: 93 4184762 Fax: 93 2131981 
Correu electrònic:ivan.zahinos@medicusmundi.es 
 
Data de constitució: 1963 Nombre de socis: 603 
Nombre de personal contractat: 6 Nombre de personal voluntari: 12 
 
Explicar la relació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart local: 
 
La relació de medicus mundi mediterrània amb la R.A.S.D, data de l’any 1992, en que es va 
identificar el primer dels projectes, sempre al sector Salut. Des de llavors, no hem deixat la 
col·laboració amb el poble Sahrauí. Totes les iniciatives han partit des de la contrapart amb la 
sol·licitud de treballar amb ells. 
 
Relació entre l’entitat sol·licitant amb el país i localitat on es realitza l’acció: 
 
El fet de treballar amb un camp de refugiats, fa que la relació amb el país, en aquest cas 
Algèria sigui especial, ja que els problemes no vénen de la relació de l’entitat amb el país, sinó 
de la situació del campaments per si mateixa.  Per la nostre part no es fan estades prolongades 
a les ciutats del país, només restem en elles, de pas per imperatius dels vols. Des de la 
Organització s’han respectat las normatives establertes i no hi hagut cap problema rellevant. 
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1.2 DADES DE LA CONTRAPART LOCAL 
 
Nom: Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD) 
Adreça:  

1 Rue Francklin Roosvelt. Ambaixada de la RASD a Alger (Algèria) 
 
Població: Alger Codi Postal: 
Telèfon:0021321747932 Fax: 
Correu electrònic:info@ambrasd.org 
 
Persona responsable del projecte: Moh Lamin Daddy 
Càrrec dins l’entitat: Ministre de Salut  Pública de la RASD  
Telèfon de contacte: Fax: 
Correu electrònic:laminded54@yahoo.es 
 
Data de constitució:1976 Nombre de socis: 
Nombre de personal contractat: Nombre de personal voluntari: 
  
La República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), constituïda el 1976 i amb un govern l’exili, té 
la seva seu a (Chahid El Hafed) als campaments de refugiats a Tindouf ( Algèria). 
 
Aquest estatus de refugiats li dona un caràcter especial. Per aquesta condició no es poden 
disposar de les dades que es sol·liciten, com els estatuts i altres documents que no apliquen. 
 
Relació de l’entitat amb els beneficiaris: 
 
El Ministeri de Salut i en particular la Farmàcia Central, que és el centre del que depèn el 
Laboratori, és la encarregada de la distribució als dispensaris i hospitals de les wilayes, de la 
producció de medicaments que rep del laboratori. La població sahrauí atesa en aquest centres 
és la directament beneficiària dels productes nacionals. També hi han departaments específics 
com Fisioteràpia, Urologia, Ecografia, Estomatologia, Veterinària, entre d’altres, que reben 
directament els productes que per la seva especialitat i ubicació no és necessari que passin per 
la Farmàcia Central, però sempre amb el vist i plau. 
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2- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1 PRESENTACIÓ 
 
Títol del projecte 
Manteniment del laboratori i de la produ cció local de medicaments 
essencials als campaments sahrauís a Tindouf (Algèr ia) 
 
 
Localització geogràfica detallada (adjuntar mapa de localització) 
Campaments de refugiats sahrauís de Tindouf, Algèria. 
 
 
Període global d’execució del projecte (data d’inici i data final) 
1 de Gener de 2018 al 31 de Desembre de 2018 
Període pel qual se sol·licita la subvenció 
 
1 de Gener de 2018 al 31 de Desembre de 2018 
Resum de la intervenció proposada (màxim una pàgina) 
 
Aquest projecte dóna continuïtat al treball de desenvolupament iniciat el 1992 per 
medicus mundi catalunya als campaments de refugiats sahrauís. 
 
Des de l’any 1975, i com a conseqüència de la invasió dels territoris del Sàhara 
occidental per part de Marroc i Mauritània en l’anomenada “Marxa Verda”, al voltant de 
180.000 saharians es van refugiar a l'oest d’Algèria, en les proximitats de la ciutat de 
Tindouf. 
 
medicus mundi Meditarrània (abans medicusmundi Catalunya) va començar a treballar 
en aquests campaments amb un projecte d'assistència farmacèutica el qual incloïa, en 
la seva fase final, la construcció d'un Laboratori de Producció de Medicaments. Aquest 
laboratori tenia com a objectiu final la producció d'un seguit de medicaments essencials 
destinats a cobrir les necessitats sanitàries bàsiques de la població minimitzant la 
dependència sense dependre des de l'exterior.  
 
Al febrer de 1996 es va inaugurar l'estructura física del laboratori a Rabuni, el centre 
neuràlgic de tots els campaments i l'indret en el qual es podia trobar aigua canalitzada i 
electricitat, les dues eines imprescindibles per al funcionament del laboratori. La 
construcció es troba en el recinte hospitalari  Bachir Saleh de Rabuni i a uns 13 km de 
la Farmàcia Central, de la que el laboratori depèn directament. La Farmàcia Central 
s'encarrega de la distribució a totes les Wilayes dels medicaments que arriben als 
campaments per diferents vies ( l'ACNUR a través de la Mitja Lluna Roja i altres ONGs, 
bàsicament). 
 
En aquests 22 anys de l’inici del funcionament del laboratori de producció s’han assolit  
tasques i reptes molt importants, per una banda destacar el bon funcionament del 
laboratori i de l’equip, sense la seva fidelitat no es podria haver continuat amb aquest 
projecte. Per altra banda l’ adequació de la infraestructura, amb les millores 
necessàries i amb l’ instal·lació de dues “Sales Blanques”, han suposat un gran salt de 
qualitat en el plantejament i la reorganització del treball general del laboratori. La 
reorganització del treball passa per poder tenir una eina de treball com són les guies i 
normes de treball, recollides en un dossier de “ Bones Pràctiques d’Elaboració de 
Medicaments”, imprescindible per poder demostrar que el treball que es fa en el 
laboratori s’adequa a les normatives  especifiques per aquests tipus de centres de 
fabricació i formulació magistral, tant del país en el que es troba, com les normatives 
International, per aquest motiu en aquest moment el Dossier Tècnic ( Guia  de Bones 
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Practiques + PNTs), és troba en mans del ministeri de Salut de la RASD perquè puguin  
aconseguir  una certificació/reconeixement  d’algú organisme oficial Algerià que acrediti 
que el centre compleix amb la normativa vigent local. 
 
Es necessari seguir apostant per aquest projecte de llarg recorregut, ja que (1) és 
considerat per les autoritats locals com un centre imprescindible dintre del circuit del 
medicament, que permet, (2) tenir a personal local tècnic especialitzat format, portant 
un laboratori sense presència de personal expatriat, no més que per donar suport a 
accions puntuals formatives i de seguiment,  per altra banda perquè (3) tenen capacitat 
de resposta ràpida enfront de les freqüents ruptures d’estocs de medicaments, i també 
facilitant (4) la fabricació d’alguns productes, què per el seu volum i pes, són costosos 
d’enviar des de l’exterior.  
Així doncs, per poder mantenir el treball, la producció de medicaments, la formació, 
millorar i ampliar les tasques del laboratori, es necessita el recolzament exterior, amb 
accions que permetin assegurar la continuïtat del laboratori,  amb la finalitat de què els 
productes fabricats segueixen arribant a la població amb la quantitat i la qualitat que  
requereixen. 
 
 
2.2 ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
2.2.a. Situació existent i problemàtica 
 
En aquest apartat cal exposar el context socioeconòmic i polític de la zona. Cal descriure la 
problemàtica detectada i reflectir altres programes vinculats a l’acció proposada que s’estiguin 
desenvolupant a la mateixa zona, així com els actors socials implicats. 
 
La situació del Sàhara Occidental és una de les qüestions de conflicte post-colonial de l’Àfrica 
on les Nacions Unides hi està dedicant importants recursos diplomàtics i econòmics.  
 
Des de l’Acord Tripartit de Madrid l’any 1975, en virtut del qual Espanya després de 90 anys 
deixa la seva ex-colònia a Marroc i Mauritània,  la població sahrauí està dividida en varies 
zones: el territori del Sàhara Occidental, sota el control del Regne de Marroc;  Mauritània i els 
camps de refugiats en el sud-oest d’Algèria. 
 
Els camps, on viuen al voltant de 150.000 persones, estan administrats per un govern 
autonòmic: la República Àrab Sahrauí Democràtica (RASD), constituïda el 1976 i reconeguda 
actualment per 75 països, entre ells la pròpia Algèria i Mauritània (reconeixement el 1979). La 
RASD és membre de l’OUA des del 1984. 
 
President Actual: Brahim Gali. 

El govern: Un primer ministre i el seu gabinet. 

El Parlament: Constituït per dues Cámaras: El Consell Nacional Sahrauí i el Consell Consultiu. 
amb un president, comissions que tenen que ver con tota la vida social, política i econòmica del 
estat. 

El Consell Constitucional: Vetlla per la constitucionalitat de la lleis abans de la seva 
promulgació i la verificació de la regularitat de las eleccions parlamentaries, entre d’altres 
funcions. 

Els camps estan formats per petites construccions, i tendes on hi viuen les famílies, així com 
per estructures públiques construïdes amb ciment-adob (hospitals, escoles, ministeris). 
 
Els camps estan organitzats en 5 districtes regionals (wilaya) i cadascun d’ells està dividit en    
províncies (daira), que alhora estan dividides en barris. Sense oblidar que existeixen els 
anomenats “ Territoris Alliberats”, en la que també es troba població disseminada o en petites 
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agrupacions. A Tefariti i ha un hospital i també es poden trobar petits dispensaris en altres 
indrets de la franja alliberada.  
 
SMARA AUSERD L’AIO UN DAJLA  BOUJDOUR 
     
1. Hauza 1. Akguenit 1. Bucraa 1. Bir Enzaran 1.Lamsid 
2. Tifariti 2. Tichla 2. Hagunia 2. Ain el Baida 2. 27 de Febrero 
3. Birlahlu 3. La Guera 3. Daora 3. Gleibat el Fula 3. Agti 
4. Mahbes 4. Bir Ghanduz 4. Edchera 4. Tiniguir  
5. Farsia 5. Mijek 5. Amgala 5. Um Dreiga  
6. Echederia 6. Zug 6. Guelta 6. Argub  
7.Mheris   7. Jereifia  

 
L’estructura de l’estat es desenvolupa paral·lelament a la del Front Polisario (Front 
d’Alliberament de Saguia El Hamra i el Rio de Oro), que es va constituir el 1973. El Secretari 
General del POLISARIO és automàticament el president de la República. 
 
Gairebé la totalitat dels ajuts alimentaris, logístics i sanitaris provenen de les institucions 
internacionals com ara: ACNUR i PAM,(ECHO), altres governs i associacions civils. 
 
Les característiques climàtiques i ambientals no permeten desenvolupar suficients activitats 
productives autònomes per a tota la població. La temperatura supera els 50° a l’estiu i a l’hivern 
pot arribar a sota zero a la nit. L’aigua es troba a poca profunditat, però presenta un alt grau de 
salinitat. 
 
La situació actual de la salut en els camps està condicionada per uns recursos sanitaris propis 
que, inicialment es basaven en la cooperació organitzada entre personal sanitari i les dones de 
cada daira.  Des del punt de vista de la prevenció aquests recursos cobrien les necessitats més 
bàsiques de la salut pública. Des del punt de vista de l’assistència mèdica i de la creació 
d’infraestructures acceptables per a la pràctica sanitària, l’ajuda internacional ha permès cobrir 
algunes necessitats a través de la dotació de material i instrumental mèdic, així com de 
medicaments, que es  poden considerar suficients. La situació actual podria definir-se 
d’aquesta  manera: 
 
1. El manteniment indefinit d’una situació que es considerava provisional ha donat lloc a una 
relaxació de les activitats de prevenció que tant arrelades estaven en la població. 
2. D’altra banda, l’arribada al camp de comissions sanitàries de diferents llocs de procedència i 
sense coordinació eficaç ha donat lloc a què alguns dels membres del personal sanitari millorin 
les seves capacitats d’atenció, tot i que en altres casos ha produït un efecte de desorientació i, 
de vegades, d’abandonament de les seves funcions. 
3.El nombre de persones sahrauís titulades en medicina que treballen als campaments fluctua 
d’un any a l’altre.  Si bé cada vegada s’intenta millorar la coordinació perquè es pugui tenir una 
plantilla sanitària coordinada i adequada a les necessitats, no sempre es possible.  Això fa que  
sigui el personal sanitari de les wilayes en qui un altre vegada recaigui la responsabilitat de la 
salut de la població. 
 
Existeixen, per tant, unes condicions on seria convenient fer un recolzament de l’atenció 
primària amb un treball bàsic en la daira, proper a la població; millorant l’aspecte assistencial i 
recuperant el preventiu, així com potenciant la funció de la dona com a agent de salut.  
 
A la Conferència d’Alma-Ata l’OMS va definir l’atenció primària com “l’assistència essencial, 
basada en mètodes i tecnologies pràctics, científicament fundats i socialment acceptables, 
posada a l’abast de tots els individus i famílies de la comunitat, mitjançant la seva participació 
plena, i a un cost que la comunitat i el país puguin suportar en totes i cadascuna de les etapes 
del seu desenvolupament, amb un esperit d’autoresponsabilitat i autodeterminació”. 



 
 

 7

 
 
2.2.b. Antecedents i justificació 
 
Cal explicar la història de l’acció, com i qui va i dentificar el problema i va formular el 
projecte. Cal descriure la necessitat de realitzar el projecte proposat com a resposta a la 
problemàtica identificada.  
 
Com a conseqüència de la invasió dels territoris del Sàhara Occidental per part de Marroc i 
Mauritània a l’anomenada “Marxa Verda”, des de l’any 1975 al voltant de 180.000 saharians es 
van refugiar a l'oest d’Algèria, a les proximitats de la ciutat de Tindouf.  
 
Pel que fa a l’evolució històrica de la salut en els camps de refugiats sahrauís, cal recordar que 
a finals de la dècada dels 80 hi havia molt pocs titulats en medicina. La salut estava en mans 
del personal sanitari de la daira, que tenia relació directa amb la ciutadania i la responsabilitat 
total de l’atenció primària.  
 
La seva formació i sensibilitat els havia orientat a una visió de la salut eminentment preventiva, 
amb activitat assistencial limitada i amb poca supervisió tècnica. Coexistien amb el poc 
personal mèdic -que o bé estaven en el front de batalla lluny dels camps, o bé treballaven en 
tasques hospitalàries a l’Hospital Nacional- i amb la Brigada Cubana que, des de l'inici del 
refugi, va reforçar (i segueix fent-ho) la cobertura de l’atenció sanitària en els camps de 
refugiats. Aquest personal sanitari o d'infermeria de la daira acumulava tota l’activitat de la salut 
treballant conjuntament amb els comitès de salut. Existia un veritable poder en l’activitat 
d’aquests comitès que tenien capacitat d‘interlocució política i gran dedicació a la seva missió 
sanitària. El pas del temps i la seva activitat exemplar va acabar consagrant la figura de 
l’infermer de daira com un element clau en la supervivència del poble en les dures condicions 
de vida del refugi. Això els va concedir un prestigi social important i el respecte de la comunitat 
que admirava i valorava el seu treball. En el decurs dels anys van haver-hi diversos factors que 
van modificar aquest estatus, variant els valors, activitats i responsabilitats dins l’estructura de 
salut sahrauí. 
 
Aquests factors, a banda d’altres que es detallen per no fer massa llarg l’anàlisi, van ser: 
• els esdeveniments polítics del procés, 
•l’arribada d’un gran nombre de professionals sanitaris, metges/metgesses i personal 
d’infermeria, formats fora dels camps, 
• l’afluència massiva de cooperants sanitaris que van anar arribant de forma progressiva, més 
nombrosa segons avançava la dècada dels 90. 
 
Aquests factors van crear un escenari on gairebé ningú coneixia el seu paper. La societat, en 
una situació desesperançadora per la manca de solució política, va realitzar la seva avaluació i 
va optar per la solució individual. Els professionals sanitaris es van trobar amb una estructura 
que no estava preparada per acollir-los. Per tot això, medicus mundi va optar per un suport 
eminentment tècnic i logístic, on ells fossin els protagonistes de la intervenció. 
 
medicus mundi Mediterrània ( abans MM Catalunya) va començar a treballar en aquests camps 
amb un projecte d'assistència farmacèutica el qual incloïa, en la seva fase final, la construcció 
d'un Laboratori de Producció de Medicaments. Aquest laboratori tenia com a objectiu final la 
producció d'un seguit de medicaments essencials destinats a cobrir les necessitats sanitàries 
bàsiques de la població sense dependre tant de l'exterior.  
 
Al febrer de 1996 es va inaugurar l'estructura física del Laboratori a Rabuni, el centre neuràlgic 
de tots els camps i l'indret en el qual es pot trobar aigua canalitzada i electricitat, les dues eines 
imprescindibles per al funcionament del Laboratori. La construcció es troba al costat de dos 
hospitals i a uns 13 km de la Farmàcia Central, la qual s'encarrega de la distribució a totes les 
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Wilayes dels medicaments que arriben als camps per diferents vies (l'ACNUR a través de la 
Mitja Lluna Roja i altres ONGs). 
 
En un principi, el Laboratori es va formular tot i tenint en compte la situació política del poble 
sahrauí i la previsió que el Referèndum es realitzaria l’any 1999. En aquest context, es volia 
formar personal sanitari capacitat per elaborar medicaments i gestionar el Laboratori quan 
aquest es pogués instal•lar als seus territoris un cop el poble sahrauí fos autònom. En el 
moment que s’abandonés el camp de refugiats, del Laboratori només quedaria l’edifici, mentre 
que tot el contingut seria transportat, es crearia una empresa autònoma i el Laboratori 
s’autofinançaria.  

 
Durant els anys 1997-2000 els esforços del projecte es centraren en la formació del personal 
de Laboratori i en les millores infraestructurals i d'equipament que garantissin l'adequada 
producció en quantitat i qualitat. 
 
Del 2001-2005 es dirigiren els esforços cap a la consolidació dels objectius originals: estabilitat, 
iniciativa i compromís de l’equip del Laboratori, manteniment d’infraestructures i equips, i 
qualitat en la producció de medicaments. També es dirigiren cap a la disminució de les 
debilitats: augment de la producció i millora de la gestió en la producció. 
 
Es va dotar al Laboratori de la capacitat per a realitzar l’anàlisi físico-química i microbiològica 
de l’aigua, i realitzar una prova pilot a partir d’un grup petit de beneficiaris; amb l'objectiu de fer 
un seguiment individualitzat, i duent a terme campanyes de sensibilització, aconseguir que els 
pacients facin un ús racional dels medicaments contribuint a la millora de la seva salut. 

 
Des de l’any 2006 fins al 2010 es va començar a implementar algunes tècniques per al control 
de qualitat de matèries primeres i productes acabats, i paral·lelament es van ensenyar 
tècniques instrumentals i metodologia útils per aquest control de qualitat com són 
l’espectrofotometria, medició de punts de fusió, preparació de dilucions, aprenentatge de 
programes informàtics per al càlcul de resultats. 
 
Es van instaurar noves tècniques per complementar el control microbiològic d’aigües. Cal 
mencionar que en el període 2005-2006 es va dur a terme una campanya de sensibilització 
sobre l’ús racional del medicament.  

 
Poc a poc es van  incorporar nous medicaments a la guia de fabricació i ampliant la formació a 
més treballadors. La fabricació de medicaments es feia per comanda directa de la Farmàcia 
Central de la qual depèn el laboratori, però també es  tenien  productes en estoc, aquest fet 
obligava a una planificació de la feina més acurada, al control del material i al seu correcte 
manteniment. La planificació i les previsions es van tornar imprescindibles. 
 
En 2011-2012 es va voler fer un gran salt qualitatiu i vam presentar a la Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament (ACCD) un programa a 3 anys, per tal de aconseguir en 
primer lloc, la certificació/ Homologació d’un organisme oficial que corrobori que l’ elaboració de 
medicaments es realitza seguint les “bones practiques d’elaboració de medicaments” i en 
segon lloc, que les instal·lacions compleixin les normes i exigències en la construcció de 
laboratoris que regula la llei espanyola, per a aquest tipus d’activitats. 
 
En 2012, malgrat que les obres necessàries per aconseguir aquesta finalitat ja estaven en 
marxa, i la construcció es va finalitzar i entregar a la contrapart al desembre, per l’incompliment 
en el pagament per part de la ACCD, el programa va quedar aturat  temporalment. 
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En 2013- Van poder continuar amb mínims, mitjançant altres subvencions alternatives,  com 
aportacions d’ajuntaments a través del Fons Català de Cooperació. 
 
Del 2014- març 2017-  Es reprèn de nou les activitats re-formulades, és fa la renovació de la 
infraestructura interna  ( amb la instal·lació de les sales Blanques), remodelació de l’ interior de 
la zona de producció primària, recull i presentació del Dossier Tècnic: Guia i PNTs, 
(Procediments Normalitzats de Treball) al Ministeri de Salut de la RASD. El programa de 
l’ACCD va finalitzar al març del 2017. 
 
Setembre-octubre 2017- S’ha pogut fer una petita intervenció tècnica i formativa en  
manteniment d’ infraestructures, per al personal del laboratori. El laboratori es manté a mínims 
amb petites inversions de fons de cooperació municipal.  
 
Un dels objectius principals de tots aquests anys, ha estat el poder aportar les eines i la 
formació del personal del Laboratori per millorar l’atenció sanitària de la població dels camps 
sahrauís a Tindouf, estimada avui en 150.000 persones, mitjançant una major disponibilitat i ús 
racional de medicaments essencials produïts localment. Cal assenyalar la importància de l’ús 
racional del medicament, ja que de res serveix que els pacients tinguin accés als medicaments, 
si després no els prenen adequadament o deixen el tractament sense acabar, per múltiples 
raons.  
 
2.2.c. Realització d’una identificació o estudi pre vi al projecte per part de l’entitat o 
existència d’un Pla de Desenvolupament Municipal 
 

X No  Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 
 
2.2.d. Diagnòstic: arbre de problemes i arbre d’obj ectius 
 

 No x Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 
 
2.2.e. Participació de la població beneficiària en el disseny i execució del projecte 
 

 No x Sí (en cas afirmatiu, expliqueu en què consisteix aquesta participació) 
 
La contrapart local principal és el Ministeri de Salut de la República Àrab Sahrauí Democràtica. 
La seva participació en la confecció d'aquesta proposta, ha estat activa, ja que  són conscients 
de la importància de mantenir obert i productiu el laboratori de producció de medicaments per 
poder comptar amb la fabricació de determinats productes. Sent els problemes identificats, la 
definició dels objectius a assolir, les fites proposades i la manera d'abordar-los, fruit de 
l'intercanvi d'idees i opinions entre la institució local i MMMed. 
 
Es contarà amb personal de la pròpia xarxa de salut, i seran aquests els principals 
protagonistes en totes les fases del projecte: formulació, execució, seguiment i avaluació. En 
aquelles en que la seva implicació no sigui directa, servirà de punt d’enllaç i de dinamitzadora. 
Existeix el compromís implícit, i explícit, de participació en l’execució, seguiment i avaluació  
contemplades en aquest document per a l'assoliment dels resultats i objectius previstos; així 
com a nucli continuador dels efectes positius que en derivin a mig i llarg termini. 
 
 
 

Fases de 
participació 

Mecanisme/ activitat i 
metodologia 

Persones destinatàries  Productes (si escau) 

IDENTIFICACIÓ i 
FORMULACIÓ 

Reunions de coordinació 
amb el Ministeri de salut. 
Reunions amb les 

Directes: Personal del 
laboratori de 
medicaments 

Arbre de problemes 
Arbre d’objectius 
Conveni 
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Institucions de la Xarxa de 
salut (Farmàcia Central). 
Estudi dels Plans del 
Ministeri de salut.(Plan 
estratégico 2016-2020 
Mesa de concertación de 
salud) 
Estudi d’altres 
documentacions nacionals 
i internacionals per a 
contextualitzar. 
 

essencials, Ministeri 
de salut Pública 
Indirectes: entitats que 
treballen a la zona, en 
aquesta temàtica: 
Medicos del Mundo, 
Ulls del Mon, 
Solidaridad Andalusia, 
Cruz Roja... 

 

EXECUCIÓ 

Reunions de les 
institucions internes i 
interinstitucionals. 
Reunions dels diferents 
actors. 
Elaboració de material de 
difusió (escrit i 
audiovisual). 
 

Directes: Personal del 
laboratori de 
medicaments 
essencials, Ministeri 
de salut 
Indirectes: Personal 
d’altres entitats que 
treballen en la zona:  
Departaments del 
Hospital Nacional, 
Farmàcia Central. 

Actes de reunions 
Informes de 
reunions 
Falques 
radiofòniques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUIMENT 

Reunions de seguiment i 
monitoratge de les 
activitats. 
 
Reunions internes del 
laboratori. 
 
 
 

Directes: Personal del 
laboratori de 
medicaments 
essencials, Ministeri 
de salut 
Indirectes: Farmàcia 
Central, Departaments  
del Hospital Nacional, 
població sahrauí. 

Actes de reunions 
Informes de 
reunions 
Falques 
radiofòniques 
Actes de les 
reunions 
Material de 
capacitació per a 
personal sanitari. 
 

AVALUACIÓ 

Reunions d’avaluació  
Reunions d’avaluació de la 
Xarxa Local 
 

Directes: Personal del 
laboratori de 
medicaments 
essencials, Ministeri 
de salut 
Indirectes:  Farmàcia 
Central, 

Actes/ Informes 
 

 
 
2.2.f. Justificació de l’estratègia que es fa servi r per resoldre la problemàtica a abordar 
pel projecte 
 
Com s’ha introduït abans, l’estratègia d’ intervenció està basada en la transmissió de 
coneixements, la formació, l’assessorament i el desenvolupament de capacitats locals. Per 
aquest motiu, la intervenció té més d’acompanyament que d’intervenció directa, i es sustenta 
des de fa anys en el treball actiu i compromès dels recursos humans del laboratori.  
 
medicus mundi mediterrània respecta i utilitza totes les eines ministerials disponibles per tal 
d’enfortir el sistema nacional de salut i no crear sistemes paral·lels que perjudiquin al Ministeri. 
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2.3 BENEFICIARIS 
 
 
2.3.a. Nombre i tipus de població que es beneficiar à de l’acció.  (Diferenciar entre 
els beneficiaris directes i indirectes). 
 
Beneficiaris directes :  
 

• La població que és atesa a l’ Hospital Nacional  Bachir Saleh a 
Rabuni i a alguns departaments mèdics. 

• Personal tècnic sanitari relacionat amb el circuit del medicament en 
els campaments, nombre estimat 20 persones. 
 

Beneficiaris indirectes: 
 

• Tota la població dels campaments sahrauís, estimats en 150.000 
persones. La major part de la població dels campaments són 
dones, nens i persones grans.  

• La Farmàcia Central, que és l’encarregada del subministrament de 
medicaments a totes les wilayes. 

 
 
 
2.3.b. Criteris utilitzats per seleccionar la pobla ció beneficiària 
 
La població beneficiària és la dels campaments de refugiats de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica (RASD) a Algèria que requereixin atencions primàries de salut i el 
suport terapèutic dels medicaments essencials produïts, així com contribuir a la 
formació del personal tècnic sanitari relacionat amb la adequació, distribució i 
dispensació de medicaments. 
 
2.4 ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ: OBJECTIUS I RESULTATS  ESPERATS 
 
2.4.a. Objectiu general (OG) 
 
Enunciat de l’OG: Millorar l’atenció sanitària de la població dels ca mpaments sahrauís a 
Algèria, incidint en la disponibilitat i accés als medicaments.  
 
2.4.b. Objectiu/s específic/s (OEs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cada OE. 
 
Enunciat de l’OE 1:  
Mantenir el  treball del Laboratori de Producció de  Medicaments Essencials per 
assegurar la disponibilitat i l’ ús racional del Me dicament. 
 
Indicadors objectivament verificables: Fonts de Verificació:  
IOV1. Resultats de les anàlisis de control de 
qualitat, de la matèria primera i producte 
acabat, dins els valors estàndard de la 
Farmacopea de referència. 
 
IOV2. Obtingut com a mínim un 95% de les 
anàlisis de l’aigua, superfície i ambient, dins 
dels valors estandarditzats segons 
Farmacopea de referència. 
 
OIV3. Superades les proves de la Formació i 

- Informes de les anàlisis dels controls de 
qualitat de matèries primeres i productes 
acabats. 
 
 
- Informes periòdics de les anàlisis de control 
de qualitat de l’aigua, superfície i medi 
ambient. 
 
 
 Test de les proves i/o material generat.. 
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capacitació del 80 %. del personal Tècnic  
 
IOV4. Satisfetes el 80% de les demandes 
periòdiques dels productes realitzats des de 
la Farmàcia Central. 

 
 
- Fulles de petició de productes de la 
Farmàcia Central al laboratori, i lliurament 
dels productes del laboratori a la Farmàcia 
Central. 
 

 
 
2.4.c. Resultats esperats (Rs)  - Afegiu els quadres que siguin necessaris  per a cada resultat.  
 

Enunciat del R1 : Seguiment del sistema de Gestió del Laboratori, del Manual de  
Procediments Normalitzat de treball (PNTs) 
OE al qual s’adreça aquest resultat: OE1 
 
Indicadors objectivament verificables: 
 
 
IOV1R1. Actualitzat el Manual de Procediments 
Normalitzats de treball (PNTs) i de Qualitat del 
Laboratori,  
 
 
OV2R1.  0% de matèria primera caducada al 
magatzem del laboratori. 
 
 
 
IOV3R1. 100% de matèria primera amb conservació 
adequada. 
 
 
 
 
IOV4R1. 100% de matèria primera i medicaments 
caducats convenientment gestionats. 

 
Fonts de verificació: 

 
- CD amb el Manual de PNTs 
vigent. 
 
 
 
--Informes mensuals d’estocs de  
matèria  
primera i del material de 
condicionament. 
 
-Informes mensuals  i tractaments 
distribuïts. 
 
-Informe anual de la producció de 
medicaments. 
 
-Material fotogràfic dels magatzem 
de matèries primeres i material de 
condicionament. 
i dels abocadors específics per 
matèries primeres caducades. 
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Enunciat del R2 : Garantida la producció de medicaments assegurant tècniques d’anàlisi de 
control de qualitat en tot el procés de la fabricació i el manteniment dels equips e instal·lacions 
especifiques. 
OE al qual s’adreça aquest resultat: OE1 
Indicadors objectivament verificables: 
 
 
 
 
IOV1R2. Satisfetes el 80% de les demandes periòdiques 
dels productes realitzats des de la Farmàcia Central. 
 
 
IOV2R2. Resultats del control de qualitat de matèria 
primera, producte acabat, aigua, superfície i medi-
ambient dins dels límits de referència estandarditzats. 
 
 
IOV3R2: Revisats el 100% dels equips e instal·lacions 
específiques directament implicats per a la fabricació de 
medicaments. 
 
 

Fonts de verificació: 
 
 
 
- Fulla de petició i lliurament de 
medicaments a la Farmàcia 
Central. 
 
-Butlletins de les anàlisis dels 
controls  
de qualitat d’aigua, superfície i 
medi-ambient. 
 
-Butlletins de les anàlisis dels 
controls  
de qualitat  de les matèries 
primeres i productes  acabats. 
 
-Butlletins dels Anàlisis de les 
matèries primeres i material de 
condicionament d’origen. 
 
- Butlletins d’ Anàlisis externs fets 
pel Servei de Desenvolupament de  
Medicaments ( SDM), de la 
Facultat de Farmàcia  de 
Barcelona, o altres centres 
acreditats. 
 
- Informe de visita de supervisió i 
manteniment d’equips,  
instal·lacions específiques, com les 
sales Blanques. 
 
Llistat dels equips e instal·lacions 
revisades. 
 

 
 

Enunciat del R3 : Realitzades les formacions continuades per a la capacitació metodològica i  
tècnica del personal del Laboratori. 
OE al qual s’adreça aquest resultat: OE1 
Indicadors objectivament verificables: 
 
 
IOV1R3.  Realitzada la formació continuada i 
especialitzada del personal del Laboratori en:▪ 
Procediments normalitzats de treball (PNTs) i 
manteniment laboratori. 
 
IOV2R3.  Realitzada l’avaluació i monitoratge del 
personal de la formació rebuda. 

Fonts de verificació: 
 
 
- Informe visita de  
  formació i del desenvolupa- 
ment de la capacitació  
del personal tècnic del laboratori. 
 
-Material educatiu 
 elaborat i distribuït per  
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IOV3R3. 80% dels tècnics del laboratori reciclats i 
formats. 
 

recolzar la labor del  
personal del Laboratori.  
- Llistat d’assistència. 
 
-Material fotogràfic de  
les sessions de formació. 

 

Enunciat del R4 : Informada i sensibilitzada la població Catalana sobre la situació social i 
sanitària als campaments de refugiats de Tindouf. 
 
OE al qual s’adreça aquest resultat: OE1 
Indicadors objectivament verificables: 
 
IOV1R4 Exposada mostra fotogràfica i/o projectat el documental  
Kafana, en les dues activitats és mostra el projecte de 
medicus mundi als campaments, emmarcant-lo en el conflicte del 
Sàhara Occidental, i donant a conèixer la situació dels 
campaments i, en especial, la situació soci-sanitària.  El espai a 
determinar ( centre cívic, centre de salut, ajuntament...).  
 
 
 
 

Fonts de verificació: 
 
-Dossier fotogràfic de l’ 
exposició fotogràfica i/ o 
de la projecció del 
documental .  

-Certificat de l’espai  
que aculli l’exposició i/o 
la projecció. 

-Recull de premsa  

 
 
 
2.4.d. Activitats previstes (As)  - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cadascuna de les 
activitats. 
 
 

Enunciat de l’A1: Actualització i aplicació del Manual de Procediment s normalitzats de 
treball (PNTs) i de Qualitat del Laboratori .   
Descripció: L’adequació del Laboratori als canvis tant d’ equipaments com de la forma de 
treballar, pretén donar compliment a les Bones Pràctiques d’Elaboració (BPE). Això suposa la 
implantació dels corresponents Procediments Normalitzats de Treball (PNTs), validacions de 
processos, qualificació i manteniment dels equipaments que es sistematitzen i recullen en un 
Manual de Procediments i de Qualitat del Laboratori, que sempre és una eina en constant 
desenvolupament  i ha d’adaptar-se a qualsevol canvi que es doni en el laboratori. Això 
garantirà el correcte desenvolupament de les seves funcions. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 Seguiment del sistema de Gestió del 
Laboratori, del Manual de Procediments Normalitzat de treball (PNTs) 
 
Recursos necessaris: 
 
Tècnics Laboratori 
 
Tècnics Experts 
 

Cost econòmic: 
 
0 € 
+ despeses operatives 
 

 
Enunciat de l’A2: Control d’estocs de matèria primera, producte acaba t i material 
condicionament 
Descripció: En la gestió d’un Laboratori és primordial realitzar un control d’estocs, de la 
matèria primera, material de condicionament  i de producte acabat, així com tot el que és 
necessari per poder fer un acurat seguiment del  Laboratori. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  R1 Seguiment del sistema de Gestió del 
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Laboratori, del Manual de Procediments Normalitzat de treball (PNTs) 
 
Recursos necessaris: 
 
Tècnics  Laboratori 
 

Cost econòmic: 
 
0   € 
+ despeses operatives 
 

 
Enunciat de l’A3: Gestió de residus generats per l’activitat del Labo ratori 
Descripció: : Residu és tot aquell material sòlid / líquid que s’ha generat com a conseqüència 
de l’activitat desenvolupada a les nostres instal·lacions sanitàries i que és necessari eliminar. 
Un residu és considerat perillós depenent de la quantitat, concentració, característiques físico-
químiques o biològiques. 
L’objectiu serà obtenir mini-residus perquè l’impacte mediambiental sigui mínim i tendir a 
pol·lució zero. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R1 Seguiment del sistema de Gestió del 
Laboratori, del Manual de Procediments Normalitzat de treball (PNTs) 
 
Recursos necessaris: 
 Tècnics  Laboratori 
 
 

 
0 € 
+ despeses operatives 

 
Enunciat de l’A4: Compr a i tramesa de matèria primera, material de condici onament i material 
fungibles.  
Descripció: : El Laboratori ha de continuar funcionant regularment, per tant, és imprescindible 
fer una previsió de compres de forma habitual per poder realitzar l’adquisició  i enviament de 
matèria primera, material de condicionament i els recanvis, peces o fungibles per als equips. La 
tramesa habitualment es fa en caravanes humanitàries nacionals, les dates poden variar i els 
materials comprats s’han de guardar amb algun petit magatzem que s’ha de llogar, amb un cost 
que s’inclou en aquesta mateixa activitat. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  R2 Garantida la producció de medicaments 
assegurant tècniques d’anàlisi de control de qualit at en tot el procés de la fabricació i el 
manteniment dels equips e instal·lacions especifiqu es. 
Recursos necessaris: 
 
Tècnics de Laboratori 
Tècnic  Seu 
Matèries Primeres/Materials condicionament 
 

Cost econòmic: 
 
 
 
19.328,3 € 
+ despeses operatives 

 
Enunciat de l’A5: Realitzar les   Anàlisis físics-químiques i microbiològiques de l’a igua 
 Purificada i d’esterilitat de l’autoclau. 
 
Descripció: L’aigua és una de les primeres matèries més importants en la preparació de 
medicaments, tant  es del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. L’aigua purificada apta per a 
la formulació farmacèutica ha de complir la normativa de la Farmacopea internacional, per tant, 
s’han de realitzar anàlisis físico-químiques i microbiològiques de l’aigua purificada pel sistema 
d’osmosi inversa ( Equip Millipore®), amb la finalitat de comprovar que compleixi els requisits 
fisicoquímics i microbiològics exigits segons la Farmacopea de referència. Pel controlar 
l’esterilitat de l’autoclau es fan servir diferents mètodes de tires reactives o espores. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R2-Garantida la producció de medicaments 
assegurant tècniques d’anàlisi de control de qualit at de les matèries  primeres i de 
producte acabat 
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Recursos necessaris: 
 
Tècnics Laboratori 
 Recanvis Equip Millipore 
 
 

Cost econòmic: 
 
 
2.290 € 
+ despeses operatives 

 
Enunciat de l’A6: Realitzar les   Anàlisis microbiològics  de Control de Qualitat de 
 superfícies i ambient  en les diferents zones on e s fa el treball de fabricació. 
 
 
Descripció: El lloc on es realitza la producció  ha  d’estar exempt de microorganismes per evitar 
possibles contaminacions a l’hora de la fabricació. 
 
Es fan servir tècniques de control de qualitat per superfícies de treball  i parets, així com del 
medi ambient. Això es fa tant en les zones de producció no estèrils com  dintre de les 
instal·lacions estèrils (les sales blanques). 
 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R2-Garantida la producció de medicaments 
assegurant tècniques d’anàlisi de control de qualit at de les matèries  primeres i de 
producte acabat 
 
 
Recursos necessaris: 
 
Tècnics Laboratori 
Kits anàlisis 
 
 

Cost econòmic: 
 
 
0 € 
+ despeses operatives 

 
Enunciat de l’A7 :  Realitzar i implementar tècniques per al control de qualitat d’  algunes  
matèries primeres i productes acabats (Control de Q ualitat Intern). I Realitzar anàlisis de  
les matèries primeres i productes acabats a   travé s del Servei de Desenvolupament del 
Medicament (SDM) a la Facultat de Farmàcia de la Un iversitat de Barcelona, o altres centres 
homologats.   (Control de Qualitat Extern). 
Descripció: Les Bones Pràctiques d’Elaboració (BPE) que engloben tots els aspectes de 
fabricació de productes farmacèutics exigeixen una garantia de qualitat de la matèria primera i 
del producte acabat que avala la seva seguretat i eficàcia, és per això, que es al llarg d’aquesta 
anys s’han implementat algunes tècniques i estan ja estandarditzades, però encara falta incidir 
sobre esta tasca i ampliar-la.  
 
Els assajos de control de qualitat per als medicaments que ja es fan són: 
 
- Uniformitat de pes 
- Uniformitat de contingut 
- Punt de Fusió 
- Determinació del percentatge de puresa. 
 
Però també tenim un recolzament, amb les anàlisis de control de qualitat sobre tot, per a 
producte acabat, de les mostres que es recullen durant els viatges de supervisió  i es porten a 
analitzar al Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) de la Facultat de Farmàcia 
Universitat de Barcelona [http://www.ub.edu/sdm/inicio.htm]. Aquesta sistemàtica de treball es 
important i es continuarà realitzant  ja que l’anàlisi d’una mateixa mostra en dos llocs diferents 
(Laboratori i SDM), o en altre centre validat per fer aquests anàlisis, servirà per validar que la 
metodologia de control de qualitat és correcta, i també com control de qualitat extern. Aquest 
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centres externs elaboren els corresponents butlletins d’anàlisis. 
 
  
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  R2 Garantida la producció de medicaments 
assegurant tècniques d’anàlisi de control de qualit at de les matèries  primeres i de 
producte acabat.  
Recursos necessaris: 
 
Tècnics  Laboratori  
Tècnics SDM o altre centre Extern. 
 
 

Cost econòmic: 
 
 
1.000 € 
+ despeses operatives 
 

 
 

 

Enunciat de l’A8: 1 Visita de supervisió i manteniment pe r any per assegurar que la 
producció es desenvolupi en les millors condicions possibles respectant les Normes de 
Bones Pràctiques d’Elaboració (BPE). 
 
Descripció: Per a l’elaboració i fabricació de medicaments amb un estàndard de qualitat es 
necessita la implantació de les Normes de Bones Pràctiques d’Elaboració (BPE) tant les 
relacionades amb l’estructura com en els processos interns del Laboratori. Aquestes normes 
BPE inclouen tots els aspectes de la fabricació dels medicaments, del personal, locals i equips, 
instal·lacions, amb la finalitat d’aconseguir la seguretat i l’eficàcia dels medicaments per al 
pacient. El manteniment dels equips i algunes de les instal·lacions més específiques com les 
sales blanques, és imprescindible. 1 cop l’any un tècnic expert viatjarà als campaments per a 
realitzar visita de supervisió i manteniment dels equips e instal·lacions, impartint formació al 
personal sobre com solucionar els problemes detectats i incidir en les normes establertes en els 
PNTs  en relació al manteniment regular dels equips e instal·lacions. 
 
 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  R2 Garantida la producció de medicaments 
assegurant tècniques d’anàlisi de control de qualit at en tot el procés de la fabricació i el 
manteniment dels equips e instal·lacions especifiqu es. 
 
Recursos necessaris: 
Tècnic expert manteniment  
Bitllet d’avió/ tren. 
Dietes Viatge  i allotjament ( 10 dies x 55 €) 
Assegurança Viatge 10 dies 
Visat  
 

Cost econòmic: 
 
520 € 
550 € 
  60 € 
  65 € 
+ despeses operatives 

 
Enunciat de l’A9: Realitzar la formació continuada del personal del L aboratori en: 
▪ Procediments normalitzats de treball (PNTs)  
Descripció: : En la visita de seguiment i/o supervisió es realitzaran com a mínim dues sessions de 
formació dirigides a tot el personal del Laboratori sobre la progressiva implantació de nous 
procediments o millora dels mateixos i  de les diferents eines de treball. 
D’aquesta manera es contribueix a mantenir la dinàmica de “formador de formadors” que impera 
com a metodologia de treball en el Laboratori. Aquesta estratègia de treball contribueix al 
funcionament, desenvolupament, i continuïtat del Laboratori, s’aplica en el dia a dia entre la 
plantilla habitual, però s’accentua més quan s’incorpora un nou membre contribuint a l’objectiu 
d’una formació tècnica permanent. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  R3 Realitzades les formacions per a la capacitació  
metodològica i tècnica del personal del laboratori.  
Recursos necessaris: 
 

Cost econòmic: 
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Tècnics Laboratori  
Tècnics Experts 
 
Tècnic Especialitzat - Assessor 
Bitllet d’avió/ tren. 
Dietes Viatge  i allotjament ( 10 dies x 55 €) 
Assegurança Viatge 10 dies 
Visat  
 
 
 

 
 
 
 
520 € 
550 € 
  60 € 
  65 € 
+ despeses operatives 
 

Enunciat de l’A10: Avaluar i monitoratge del personal del laboratori, desprès de la visita de  
seguiment i formació per part de personal tècnic o assessors especialitzats. 
Descripció: Per comprovar si s’han assolit els coneixements teòric-pràctics de la formació 
realitzada, durant  la visita de seguiment, es realitzaran uns  test d’avaluació. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R3 Realitzades les formacions per a la 
capacitació metodològica i tècnica del personal del  Laboratori  
Recursos necessaris: 
 
Tècnics Laboratori 
Tècnic Especialitzat - Assessor 
 
 

Cost econòmic: 
 
 
0 € 
+ despeses operatives 

 
Enunciat de l’A11: Exposar la mostra fotogràfica i /o projectar el Doc umental  Kafana, en 
 un espai a determinar. 
Descripció:   Es disposa ja de una mostra fotogràfica amb una selecció de fotografies emmarcades, 
amb imatges actualitzades, així com  d’un documental titulat “ KAFANA”, ( Prou) que es va 
realitzar en el 2015. Els dos  productes  donen a conèixer  el projecte de medicus mundi als 
campaments, emmarcant-lo en el conflicte del Sàhara Occidental, i donant a conèixer la situació, 
sòcio- sanitària als campaments. 
Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: R4: Informada i sensibilitzada la població 
Catalana sobre la situació social i sanitària als c ampaments de refugiats de Tindouf.  
Recursos necessaris: 
 

• Tècnica de comunicació de MMC 
• Trasllats -Viatges. 

 
 

 
 

Cost econòmic: 
 
 
620 € 
+ despeses operatives 
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2.5.2 Matriu resum de planificació  
Cal emplenar correctament el quadre que inclou el formulari en base als quadres anteriors complimentats (OG, OE, RE, i activitats). Cal tenir en compte que la matriu de 
planificació ha de reflectir l’anàlisi que s’hagi realitzat de problemes incloent les diferències de gènere en relació a la situació, necessitats, interessos i prioritats de les dones i 
els homes. 
 
 

ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT VERIFICABLES  FONTS DE 
VERIFICACIÓ 

HIPOTESIS 

OBJECTIU 
GENERAL 

 

Millorar l’atenció sanitària 
de la població dels 
campaments sahrauís a 
Algèria, incidint en la 
disponibilitat i accés als 
medicaments. 

   

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

 

OE: 

Mantenir el  treball del 
Laboratori de Producció 
de Medicaments 
Essencials per 
assegurar la 
disponibilitat i l’ ús 
racional del 
Medicament. 
 

 

 

 

 

 
IOV1. Resultats de les anàlisis de control de qualitat, de 
la matèria primera i producte acabat, dins els valors 
estàndard de la Farmacopea de referència. 
 
 
IOV2. Obtingut com a mínim un 95% de les anàlisis de 
l’aigua, superfície i ambient, dins dels valors 
estandarditzats segons Farmacopea de referència. 
 
 
OIV3. Superades les proves de la Formació i capacitació 
del 80 % del personal tècnic. 
 
 
IOV4. Satisfetes el 80% de les demandes periòdiques dels 
productes realitzats des de la Farmàcia Central. 
 

 
- Informes de les 
anàlisis dels controls de 
qualitat de matèries 
primeres i productes 
acabats. 
 
- Informes periòdics de 
les anàlisis de control 
de qualitat de l’aigua, 
superfície i medi 
ambient. 
 
- Test de les Proves i/o 
material que es genera. 
 
- Fulles de petició de 
productes de la 
Farmàcia Central al 
laboratori, i lliurament 

  

 Si les condicions 
financeres del moment 
ho permeten. 

 

 

 

Si les condicions de 
seguretat per poder 
realitzar els viatges de 
seguiment són 
possibles. 
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dels productes del 
laboratori a la Farmàcia 
Central. 
 

 

RESULTATS 

 

 

 

 

 

R1- Seguiment del 
sistema de Gestió del 
Laboratori, del Manual 
de Procediments 
Normalitzat de treball 
(PNTs) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indicadors objectivament verificables  

 

 
IOV1R1. Actualitzat el Manual de Procediments 
Normalitzats de treball (PNTs) i de Qualitat del 
Laboratori,  
 
 
OV2R1.  0% de matèria primera caducada al 
magatzem del laboratori. 
 
IOV3R1. 100% de matèria primera amb conservació 
adequada. 
 
IOV4R1. 100% de matèria primera i medicaments 
caducats convenientment gestionats. 

 

 

 

 

 

Fonts de verificació 
 
- CD amb el Manual de 
PNTs vigent. 
 
--Informes mensuals 
d’estocs de  matèria  
primera i del material 
de condicionament. 
 
-Informes mensuals  i 
tractaments distribuïts. 
 
-Informe anual de la 
producció de 
medicaments. 
 
-Material fotogràfic 
dels magatzem de 
matèries primeres i 
material de 
condicionament. 
i dels abocadors 
específics per matèries 
primeres caducades. 
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R2 Garantida la 
producció de 
medicaments 
assegurant tècniques 
d’anàlisi de control de 
qualitat en tot el 
procés de la fabricació 
i el manteniment dels 
equips e instal·lacions 
especifiques.  

 
 
 
 

 

Indicadors objectivament verificables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IOV1R2. Satisfetes el 80% de les demandes periòdiques 
dels productes realitzats des de la Farmàcia Central. 
 
 
IOV2R2. Resultats del control de qualitat de matèria 
primera, producte acabat, aigua, superfície i medi-
ambient dins dels límits de referència estandarditzats. 
 
 
IOV3R2: Revisats el 100% dels equips e instal·lacions 
específiques directament implicats per a la fabricació de 
medicaments. 
 
 

 

 
Fonts de verificació: 
 
 
 
 
- Fulla de petició i 
lliurament de 
medicaments a la 
Farmàcia Central. 
 
-Butlletins de les 
anàlisis dels controls  
de qualitat d’aigua, 
superfície i medi-
ambient. 
 
-Butlletins de les 
anàlisis dels controls  
de qualitat  de les 
matèries primeres i 
productes  acabats. 
 
-Butlletins dels Anàlisis 
de les matèries 
primeres i material de 
condicionament 
d’origen. 
 
- Butlletins d’ Anàlisis 
externs fets pel Servei 
de Desenvolupament 
de  
Medicaments ( SDM), 
de la 
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Facultat de Farmàcia  
de Barcelona, o altres 
centres acreditats. 
 
- Informe de visita de 
supervisió i 
manteniment d’equips,  
instal·lacions 
específiques, com les 
sales Blanques. 
 
Llistat dels equips e 
instal·lacions 
revisades. 
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R3 Realitzades les 
formacions continuades 
per a la capacitació 
metodològica i  
tècnica del personal del 
Laboratori.  

 
Indicadors objectivament verificables:  
 
 
IOV1R3.  Realitzada la formació continuada i 
especialitzada del personal del Laboratori en:▪ 
Procediments normalitzats de treball (PNTs) i 
manteniment laboratori. 
 
IOV2R3.  Realitzada l’avaluació i monitoratge del 
personal de la formació rebuda. 
 
IOV3R3. 80% dels tècnics del laboratori reciclats i 
formats. 
 

 
 Fonts de verificació: 
 
- Informe visita de  
  formació i del 
desenvolupa- 
ment de la capacitació  
del personal tècnic del 
laboratori. 
 
-Material educatiu 
 elaborat i distribuït per  
recolzar la labor del  
personal del Laboratori. 
 
- Llistat d’assistència. 
 
-Material fotogràfic de  
les sessions de formació. 

  
R4 Informada i 
sensibilitzada la 
població Catalana 
sobre la situació 
social i sanitària als 
campaments de 
refugiats de Tindouf.  
 

Indicadors objectivament verificables:  
 
 
IOV1R4 Exposada mostra fotogràfica i/o projectat el 
documental  Kafana, en les dues activitats és mostra el 
projecte de medicus mundi als campaments, 
emmarcant-lo en el conflicte del Sàhara Occidental, i 
donant a conèixer la situació dels campaments i, en 
especial, la situació soci-sanitària.  El espai a determinar 
( centre cívic, centre de salut, ajuntament...).  
 

Fonts de verificació:  
 
-Dossier fotogràfic de l’ 
exposició fotogràfica i/ 
o de la projecció del 
documental .  

-Certificat de l’espai  
que aculli l’exposició 
i/o la projecció. 

-Recull de premsa,  
xarxes socials. 
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ACTIVITATS  ENUNCIAT Recursos Costos  

Activitats 
del RE1 

Activitat R 1.1 
 Actualització i aplicació del Manual de Procediments normalitzats de 
treball (PNTs) i de Qualitat del Laboratori 
 
Activitat R1.2  
 Control d’estocs de matèria primera, producte acabat i material 
condicionament 
 
Activitat R1.3 
Gestió de residus generats per l’activitat del Laboratori 

 
Tècnics Laboratori 
Tècnics Experts 
 
 
Tècnics Laboratori 
 
 
Tècnics Laboratori 
 

 
0 € 
+ despeses 
operatives 
 
0 € 
+ despeses 
operatives 
 
0 € 
+ despeses 
operatives 
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Activitats 
del RE2 

 
 
Activitat R2. 1 
Compra i tramesa de matèria primera, material de condicionament i 
material fungibles. 
 
Activitat R2. 2 
 
Realitzar les  Anàlisis físics-químiques i microbiològiques de l’aigua 
 Purificada i d’esterilitat de l’autoclau. 
 
Activitat R2. 3 
 
Realitzar les  Anàlisis microbiològics  de Control de Qualitat de 

 superfícies i ambient  en les diferents zones on es fa el treball de 

fabricació. 

 
Activitat R2.4  
 
 Realitzar i implementar tècniques per al control de qualitat d’ algunes  

matèries primeres i productes acabats (Control de Qualitat Intern). I 

Realitzar anàlisis de les matèries primeres i productes acabats a   través 

del Servei de Desenvolupament del Medicament (SDM) a la Facultat de 

Farmàcia de la Universitat de Barcelona, o altres centres homologats.   

(Control de Qualitat Extern). 

 

 Activitat R2. 5 
 

1 Visita de supervisió i manteniment per any per assegurar que la 

producció es desenvolupi en les millors condicions possibles respectant 

les Normes de Bones Pràctiques d’Elaboració (BPE). 

 
 

 
 
 
Tècnics de Laboratori 
Tècnic  Seu 
Matèries Primeres/Materials 
Acondicionament 
 
Tècnics  Laboratori 
Recanvis Equip Millipore 
 
 
 
 
Tècnics  Laboratori 
 
 
 
 
 
 
 
 Tècnics del laboratori 
Kits anàlisis 
Tècnics SDM o altres centres 
Anàlisis  ( 2 x 500  € ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tècnics Expert Especialitzat 
Tècnics  Laboratori 
 
 
 
 
 

 
 
 
19.328,3 € 
+ despeses 
operatives 
 
 
2.290 € 
+ despeses 
operatives 
 
 
 
0 € 
+ despeses 
operatives 
 
 
 
 
1.000 € 
Valoritzat 
+ despeses 
operatives 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.195 € 
+ despeses 
operatives 
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Activitats 
del RE3 
 
 
 
 

Activitat R3.1  
 
 Realitzar  1 Visita de  formació continuada del personal del Laboratori en: 

Procediments normalitzats de treball (PNTs) 

 
Activitat R3.2 
 
Avaluar i monitoratge del personal del laboratori, desprès de la visita de  

seguiment i formació per part de personal tècnic o assessors 

especialitzats. 

 

 
 
Tècnic Experts Especialitzat 
Tècnics Laboratori 
 
 
 
 
Tècnic experts especialitzats 
Viatge i dietes Curs  
 
 

 
1.195 € 
+ despeses 
operatives 
 
 
 
 
0 € 
+ despeses 
operatives 
 

Activitats 
del RE4 

 

Activitat R4.1  

-Exposar la mostra fotogràfica i /o projectar el Documental  Kafana, en un 

espai a determinar. 

 
 
 
Tècnica de comunicació de MMC 
 
Empresa de missatgeria per al 
transport dels materials 

 
 
 
 
620 € 
+ despeses 
operatives 
 
 
 
 
 

 

 Activitats comunes a tots els resultats  
Personal local  
 

Viatge Seguiment 

Funcionament  Laboratori  

17.880 € 

1.125  € 

4.070 € 

 Total  48.703,30 € 
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2.4.e. Cronograma de les activitats previstes. 
 

Data d’inici de l’activitat (any/mes): 1 de Gener de 
2018 

Data prevista per a la finalització de l’activitat (mes/any): 31 de Desembre  
de 2018 

 

ACTIVITATS 

MESOS 
(1 de Gener-31 de Desembre de 2018) 

Gen Feb Mar
ç Abr  Mx Jun

y Jul Ag Set Oct  No
v 

D
e
s 

 
R1. Seguiment del sistema de Gestió del Laboratori, del  Manual de Procediments Normalitzat de 
treball (PNTs)  

R1A1. Actualització i aplicació del Manual de 
Procediments normalitzats de treball (PNTs) i de 
Qualitat del Laboratori 
 

X X X X X X X X X X X X 

R1A2 Control d’estocs de matèria primera, 
producte acabat i material condicionament 
 

X X X X X X X X X x X X 

R1A3. Gestió de residus generats per l’activitat 
del Laboratori 

X X X X X X X X X X X X 

 
R2 Garantida la producció de medicaments assegurant tè cniques d’anàlisi de control de qualitat en 
tot el procés de la fabricació i el manteniment del s equips e instal·lacions especifiques.  

R2A1. Compra i tramesa de matèria primera, material de 
condicionament i material fungibles. 
 

X X X X X X X X X X X X 

R2A2. Realitzar les  Anàlisis físics-químiques i 
microbiològiques de l’aigua purificada i 
d’esterilitat de l’autoclau. 
 

X X X X X X X X X X X X 

R2A3. Realitzar les  Anàlisis microbiològics  de 
Control de Qualitat de superfícies i ambient  en 
les diferents zones on es fa el treball de 
fabricació. 
 

X X X X X X X X X X X X 

R2A4. Realitzar i implementar tècniques per al 
control de qualitat d’ algunes  
matèries primeres i productes acabats (Control 
de Qualitat Intern). I Realitzar anàlisis de les 
matèries primeres i productes acabats a   
través del Servei de Desenvolupament del 
Medicament (SDM) a la Facultat de Farmàcia 
de la Universitat de Barcelona, o altres centres 
homologats.   (Control de Qualitat Extern). 
 

X X X X X X X X X X X X 

R2A5. 1 Visita de supervisió i manteniment per 
any per assegurar que la producció es 
desenvolupi en les millors condicions possibles 
respectant les Normes de Bones Pràctiques 

  X          
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d’Elaboració (BPE). 
 
 
RE 3. Realitzades les formacions continuades per a la cap acitació metodològica i  
tècnica del personal del Laboratori.  
R3A1. 
Realitzar 1 visita de formació continuada del 
personal del Laboratori en: Procediments 
normalitzats de treball (PNTs) 
 

 X           

R3A2. Avaluar i monitoratge del personal del 
laboratori, desprès de la visita de seguiment i 
formació per part de personal tècnic o 
assessors especialitzats. 
 

 X           

RE.4. Informada i sensibilitzada la població Catalana sob re la situació social i sanitària als 
campaments de refugiats de Tindouf.  
 

R4.1-Exposar la mostra fotogràfica i /o projectar 
el Documental  Kafana, en un espai a 
determinar. 

X X X X    X X X X  

 
3. VIABILITAT DEL PROJECTE I SOSTENIBILITAT UN COP FINALITZAT 
L’AJUT EXTERN 
 
3.1. Viabilitat sociocultural 
 
Adequació a factors socioculturals de la zona. Efect e de l’acció en la població més vulnerable. 

L'estratègia de Medicaments Essencials i ús racional dels medicaments és un component de 
l'Atenció Primària de Salut (APS) i s'aplica amb respecte pels valors socioculturals de les 
comunitats beneficiàries. 

La nostra experiència en el projecte no ha revelat problemes culturals amb la comunitat sinó una 
bona acollida pels llaços històrics i culturals entre el poble sahrauí i l’Estat Espanyol, i més 
concretament amb Catalunya. 

Els comitès de salut de la població col·laboren en difondre els serveis del Laboratori i reforçar la 
confiança de la població en els medicaments produïts localment. 
 
Per les característiques del projecte, la implicació i participació dels ciutadans del Sud (població 
en general i treballadors sanitaris) es tradueix en l’acceptació social dels productes elaborats 
pel laboratori i la participació en la campanya de sensibilització i el programa per millorar l’ús 
racional dels medicaments. Fins a la data no hi ha hagut cap problema en aquest sentit, ans al 
contrari, hi ha una total acceptació social dels productes elaborats pel laboratori. 

 
 Sostenibilitat : Els objectius que es proposen en aquest document estan dissenyats des de 
l’estudi de la realitat local i a partir de l’anàlisi i el treball consensuat sobre els plans estratègics i les 
necessitats transmeses pel Ministeri de Salut i la mateixa RASD. Es tracta d’un Laboratori que ja 
porta molts anys en funcionament dirigit i operat per personal sahrauí. 
 
 
3.2. Viabilitat política  
 
S’ha de valorar la garantia de suport al projecte, l’entorn polític favorable i l’adequació del 
projecte a les polítiques vigents d’àmbit local i nacional. 
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La participació es duu a terme a través dels representants del Ministeri de Salut  Pública de la 
R.A.S.D. que han plantejat les seves necessitats i les possibilitats de col·laboració amb 
MMMed.. 

El projecte té antecedents immediats ja comentats i es considera una prolongació d'aquests per 
optimitzar l'impacte del Laboratori en la població beneficiària.  

 
Sostenibilita t : La intervenció de medicus mundi al Sàhara va començar a l’any 1992. Des de 
llavors, s'han definit canals de comunicació estables, eficaços i de confiança amb les diferents 
estructures del Sistema Nacional de Salut. En el marc de la col·laboració s'estableix que 
medicus mundi treballarà respectant i enfortint les prioritats del sector salut sahrauí. Es considera 
que els principis d'alineació amb les prioritats, estratègies i polítiques nacionals asseguren la 
transferència de responsabilitats durant i a la finalització de la intervenció. D’altra banda, des de fa 
temps que la gestió del laboratori es va passar al Ministeri de Salut Pública. I, de totes maneres, el 
projecte de suport al Laboratori és una prioritat per a medicus mundi, que continuarà realitzant 
esforços per tal d’obtenir el  finançament necessari per seguir recolzant-lo.  Per tant, el Ministeri de 
Salut i la Direcció del Laboratori continuaran gestionant-lo  i MMMed continuarà donant suport i 
fent-ne seguiment.  
 
Les millores efectuades en el laboratori, amb instal·lacions que fan possible el poder fabricar en 
una condicions idònies per les característiques de cada producte, la creació i millora d’eines i 
manuals, la capacitació de forma continuada del personal i el suport a la Taula de Salut millorarà la 
capacitat institucional del Ministeri. 

El tema de seguretat, encara representa un problema i pot afectar el desenvolupament dels 
projectes, en particular dels moviments al interior dels camps, de les visites o estades de personal 
expatriat, el MAEC, a dia de avui, no recomana els viatges als campaments, si bé per part de tots 
els implicats tant per part del Polisari com del Govern i altres entitats i institucions, estan posant els 
medis  necessaris perquè el treball en els campaments sigui segur per a la cooperació general. 
 
3.3. Viabilitat tècnica 
 
Anàlisi de la part tècnica del projecte, valoració de la viabilitat en relació a l’ús de mètodes i 
tecnologies apropiades.  

L’assistència tècnica es realitzarà durant les visites de seguiment per personal capacitat d'acord 
amb les necessitats que ja s’han descrit anteriorment i també en aquells casos en els que es 
consideri imprescindible en el transcurs del desenvolupament del projecte. 
Es manté comunicació constant, a través del correu electrònic, el telèfon i Skype amb el 
personal del Laboratori, per a recolzar el bon desenvolupament de les activitats. 
 
3.4. Capacitat institucional i de gestió 
 
Analitzar la garantia d’execució del projecte per p art de l’entitat sol·licitant i el soci local execu tor. 
Valorar la capacitat administrativa, organitzativa i  tècnica perquè el projecte es dugui a terme i se’n  
pugui garantir la continuïtat en acabar el suport e xtern. 
 
La capacitat de gestió dels receptors és bona i es millora constantment, mitjançant la formació del 
personal del Laboratori, incidint en la importància de fer un seguiment de la gestió del projecte i 
especialment entre aquells departaments que estiguin directament implicats amb el treball que es 
desenvolupa en el laboratori. 
 
Existeix una gestió tant manual com informatitzada. 
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Actitud de les autoritats locals. 
 
Les autoritats locals i especialment el Ministeri de Salut, Pública sol·licitaren a medicus mundi 
Mediterrània la necessitat de continuar amb el treball que es fa en el laboratori i, han manifestat de 
manera explícita la seva satisfacció per la labor realitzada durant tot el temps en que aquests 
projecte s’està portant a terme. 
 
Disponibilitat de recursos locals. 
 
El principal recurs local és el dels tècnics locals que són assignats al Laboratori de producció. 
L'estructura i l'equipament  bàsic ja han estat instal·lats en els anteriors projectes, i ara es pretén 
anar millorant en les tasques diàries, posant més èmfasi en el control de qualitat. 
 
Al capacitar al personal local en temes com logística, de conèixer el mercat local per poder 
comprar recanvis determinats per al manteniment dels equips, representa un pas molt important 
per a  ells, ja que fa que la dependència externa cada vegada sigui menor. 
 
Poc a poc es poden trobar personal sahrauí tècnic d’altres especialitats que poden ajudar al 
manteniments d’alguns del equips del laboratori, ja que en anteriors projectes han assistit a la 
instal·lació del mateixos i han rebut formació bàsica. 
 
Tecnologia emprada i adequació al medi. 

La tecnologia és apropiada, com ha quedat demostrat en el desenvolupament dels anteriors 
projectes. 

L’experiència fins a la data ha demostrat que l'adequació tecnològica és bona, ajustant-se a les 
característiques del terreny i que, el laboratori disposa de la capacitat per a realitzar un adequat 
manteniment de la infraestructura i dels equips de producció. 

No es contempla la producció d’alguns productes que requereixen mesures especialitzades o 
d’esterilitat, a causa de la gran complexitat dels equips i del procés de fabricació i l'exigència dels 
controls de qualitat, que han de ser molt estrictes per a aquest tipus de medicaments, per exemple  
tots els tipus de productes injectables, entre altres. Els productes utilitzats tenen en origen totes les 
garanties de qualitat. 
 
3.5. Viabilitat econòmica i financera 
 
Anàlisi del projecte en relació als recursos utilit zats, els béns a generar i les despeses operatives.  
Cal explicar els aspectes relacionats amb el règim de propietat de les infraestructures i dels 
equipaments durant i després de l’acció, així com e ls responsables de l’acció un cop finalitat l’ajut 
extern. 
 
Sostenibilitat financera  
 
La situació del conflicte Sahrauí es troba en un estat d’estancament crònic, el referèndum està 
bloquejat, l'equilibri polític és molt precari i hi ha molts problemes de violació dels drets humans al 
Sàhara occidental. En aquest marc encara no es veu el final de l'exili de la població Sahrauí al 
desert del Hammada. Mentre els Sahrauís romanguin en aquest racó de desert, hostil i sense cap 
recurs, la seva capacitat d'autonomia no es podrà concretar. Per tant la sostenibilitat financera 
d'aquest projecte és molt complicada. No obstant això medicus mundi advoca per un altre tipus de 
sostenibilitat, aquella derivada de la capacitació de les persones. A través del suport al laboratori 
es pretén aconseguir que els tècnics sahrauís  tinguin un paper actiu en la gestió de la producció 
de medicaments i que les seves capacitats siguin útils per al seu poble, ara i un cop acabada la 
situació d'exili a Algèria. 
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4. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE A LES PRIORITATS ESTABLER TES A 
LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Prioritats (projectes de cooperació)  Activitats relacionades  
Projectes que tractin temes d’interès 
municipal, serveis públics de proximitat, 
reforçament de capacitats institucionals, 
democràcia local i major participació dels 
municipis del Sud en les polítiques de 
desenvolupament i la lluita contra la pobresa. 

 

Projectes que suposin la creació o el 
desenvolupament de xarxes o plataformes de 
cooperació municipal. 

 

Projectes de treball mediambiental lligats a 
competències municipals. 

 

Projectes destinats a la definició de plans 
estratègics, o que s’integrin dins d’una 
estratègia de pla local de desenvolupament. 

 

Projectes que promoguin la cooperació 
descentralitzada i que disposin de suport d’un 
municipi o d’ens local de Catalunya. 

Totes les contemplades al marc lògic de la 
proposta. 

Projectes que promoguin la participació dels 
col·lectius d’immigrants i propiciïn l’impuls de 
projectes de desenvolupament en les seves 
comunitats d’origen. 

 

Projectes impulsats per col·lectius de dones, o 
que tinguin les dones com a principals 
beneficiàries. 

 

Projectes en xarxa amb altres municipis, i 
aquells que fomentin la creació o el 
desenvolupament de xarxes de cooperació 
municipal. 

 

Prioritats (projectes de sensibilització a 
Catalunya) 

Activitats relacionades  

Els projectes han de sensibilitzar la població 
del Nord en la comprensió d’altres societats i 
cultures, fomentant tot tipus de relacions 
homòlogues. 

Les activitats contemplades al R4. 
 

Els projectes han de fomentar, facilitar i 
canalitzar la participació dels ciutadans i 
ciutadanes dels municipis catalans en els 
assumptes de la cooperació internacional i la 
solidaritat.  

 

Han d’augmentar la consciència pública sobre 
la interdependència Nord-Sud a través de 
debats, exposicions, d’experiències directes i 
d’activitats educatives, tant dins com fora del 
sistema educatiu reglat. 

Les activitats contemplades al R4. 
 

Incloure els eixos transversals que impulsin 
l’educació per la pau. 

 

Fomentar el diàleg intercultural i la prevenció 
del racisme. 

 

Donar suport a la participació dels col·lectius 
d’immigrants. 

 

Fomentar la participació pel que fa al comerç 
just i solidari, i la banca ètica. 
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5. RECURSOS HUMANS NECESSARIS 
 

Càrrec Funcions  Aportació (ONG, 
contrapart...) 

Remunera
t 

Voluntar
i 

Director /a 
Laboratori 
Farmacèutic 

Direcció del laboratori: 
gestionar, Planificar i controlar 
la Producció. 

Contrapart x  

Subdirector/a Recolzar  la labor del director 
i Tècnic de producció. 

Contrapart x  

Cap 
Administratiu/v
a 

Control de Gestió del 
Laboratori 

Contrapart x  

Tècnic/a 
Laboratori 

Tècnic Control Zona de 
Producció 

Contrapart x  

Tècnic /a 
Laboratori 

Tècnic de Control de Qualitat Contrapart x  

Tècnic /a 
Laboratori 

Tècnic responsable de 
Manteniment 

Contrapart x  

Tècnic /a 
Laboratori 

 Tècnic de Producció Contrapart x  

Tècnic/a 
Laboratori 

Tècnic  de Producció Contrapart x  

Tècnic/a 
Laboratori 

Tècnic de Producció Contrapart x  

Tècnic/a 
Laboratori 

Tècnic de Producció Contrapart x  

 
 
6. PRESSUPOST DEL PROJECTE 
(Cal annexar també el pressupost detallat per partides)  
 
El pressupost s’ha d’indicar en EUROS. 
 
Import global del projecte: 56.873,63 € 
Import sol·licitat a: 55.873,63 € 
Aportació de l’entitat sol·licitant:  
Aportació de la contrapart local:  
Altres aportacions previstes: 1.000  € 
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6.1. PRESSUPOST GENERAL DEL PROJECTE  
 Cal annexar el pressupost detallat, desglossant les despeses de cada partida. 

 

PARTIDES 
CONTRIBUCIONS EXTERNES CONTRIBUCIONS LOCALS 

TOTAL 
Fons Català  

Entitat del Nord Altres  
Subtotal 

Entitat del Sud Beneficiaris Altres  
Subtotal 

Efectiu Valoritzat -1 Efectiu Valoritzat Efectiu Valoritzat -1 
1.     COSTOS DIRECTES                         

1.1 Terrenys                         
1.2 Construccions i 

rehabilitacions                         

1.3 Equips i 
subministraments 21.618,30   1.000,00   22.618,30             22.618,30 

1.4 Personal local 17.880,00       17.880,00             17.880,00 
1.5 Personal expatriat          0,00             0,00 
1.6 Viatges i estades 3.515,00       3.515,00             3.515,00 
1.7 Funcionament 4.070,00       4.070,00             4.070,00 
1.8 Imprevistos                         
1.9  Avaluacions                         
1.10  Despeses de 

sensibilització a Catalunya 620,00       620,00             620,00 

Subtotal costos directes 47.703,30    1.000,00   48.703,30             48.703,30 
% Costos directes 91%                        

2.     COSTOS 
INDIRECTES                         

2.1 Despeses 
administratives de l’entitat del 
Nord 

4.770,33       4.770,33             4.770,33 

Subtotal costos indirectes 4.770,33        4.770,33             4.770,33 
% Costos indirectes 9%                        
TOTAL 52.473,63   1.000,00   53.473,63             53.473,63 
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Notes:  
 
COSTOS DIRECTES: totes les despeses necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre terreny del 
projecte. 
 
� Terrenys i construccions: valor de la compra i/o lloguer dels terrenys on s’està executant el projecte i 

infraestructures que cal construir,  rehabilitar o llogar sobre les que s’implementa el projecte. 
� Equips i subministraments: costos de la compra i/o lloguer dels equips necessaris per l’execució del 

projecte així com del transport (en el cas que sigui necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l’acció. 
� Personal local i expatriat: incloure únicament el personal que forma part del pla operatiu i sense el 

qual el projecte no podria executar-se. No es podrà incloure en aquesta partida el personal que es 
desplaça sobre terreny per fer seguiment i/o coordinació indirecta del projecte (aquesta part 
s’imputarà a l’apartat de despeses administratives 2.1 i 2.2). 

� Viatges i estades: incloure els costos per viatges, transports, dietes, allotjaments necessaris 
directament relacionats amb l’execució del projecte. 

� Funcionament: totes les despeses directament necessàries per a la marxa del projecte. Incloure en 
aquest apartat el manteniment dels equipaments. 

� Imprevistos: en el cas d’incloure aquest apartat, posteriorment se n’haurà d’explicar la destinació i 
justificar-lo. 

� Despeses de sensibilització: a l’informe d’activitats s’haurà d’explicar les accions desenvolupades en 
els municipis per sensibilitzar la població i donar a conèixer el projecte. 

 
COSTOS INDIRECTES: són les despeses administratives i de funcionament de l’entitat sol·licitant del 
Nord no relacionades directament amb l’execució del projecte. 
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6.2. COFINANÇAMENTS 
Concreteu les altres entitats finançadores, i en el cas que siguin subvencions, indiqueu-ne 
l’estat (pendent de sol·licitar, pendent de resolució, concedida...). 
 

Entitat / Institució  Import  Estat  Percentatge (%) 
del global del 

projecte 
SDM (Servei Desenvolupament) 1.000 € Valoritzat  
    
    
Aportación Ong     
    
Aportació Local      

 
 
7. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
 
7.1 Procés intern de seguiment, control i avaluació  que es té previst dur a terme al llarg de 
l’execució del projecte 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, expliqueu quin serà el procediment per part de l’entitat 
catalana per fer el seguiment, control i avaluació. Indiqueu el número 
d’activitat, i la metodologia a emprar) 

    

Les activitats de seguiment, avaluació i sistematització contemplades en el projecte són les següents: 
 
1) Actualització i aplicació  de documents dels procediments normalitzats de treball (PNTs) i qualitat del 
Laboratori de la guia o dossier tècnic  que recull tota la activitat. 
2)1 Visita de supervisió i manteniment d’equips per any per  poder  fer la posta a punt dels mateixos i així 
assegurar un bon treball de fabricació amb les condicions requerides  per   les Normes de Bones 
Pràctiques s d’Elaboració (BPE) es respectin. 
3)Control d’estocs de matèria primera, producte acabat i material condicionament 
4) Implementació, a fi de projecte, de tècniques per al control de qualitat de 4 matèries primeres i de4 
productes acabats (Control de Qualitat Intern) 
5) Visita per fer formació continuada i l’ avaluació i monitoratge del personal del Laboratori. 
 
A més, MMMed disposa de mecanismes de  seguiment i l’avaluació què no estan definits com a activitats 
dels projecte i que seran constants al llarg del mateix; tant a nivell de la pròpia entitat  vers l’equip en 
terreny i el desenvolupament de les accions proposades; com des de la contrapart local que té una 
coresponsabilitat directa sobre les mateixes. 
 
Des de la Seu de MMMed a Barcelona es portarà un seguiment proper per part del departament de 
projectes en totes les vessants que contempla el projecte. S’utilitzaran, com ja és habitual, els canals de 
seguiment i avaluació interns: informes mensuals, planificacions trimestrals, tècniques i financeres, així 
com comunicació en qualsevol moment que marqui el propi devenir de l´acció.  
 
Les eines internes que medicus mundi utilitza pel correcte seguiment  de totes les activitats , preveu: 
1) Fitxa de planificació 
2) Fitxa de monitoratge 
3) Informe narratiu 
4) Informe econòmic 
Cada any l’equip del terreny realitza una avaluació interna amb la presència del personal de seu on 
s’avalua l’eficàcia, eficiència, viabilitat, alineament, coherència i si és possible l’impacte.)  
Es realitzarà un viatge de seguiment a terreny per any per part de la persona responsable del seguiment 
del projecte a Seu, per a fer una avaluació exhaustiva. D’altra banda al finançador  se li facilitarà tota la 
informació que  li sigui d’interès; a més a més dels informes que marquin les seves normatives; i se li 
facilitarà l’accés al seguiment en qualsevol moment que sigui demanat. Les comunicacions es podran 
realitzar a través del correu electrònic, skype, correu postal i telèfon.. 
També està contemplat auditories anual. 
 
7.1 Procés extern de seguiment, control i avaluació  que es té previst dur a terme al llarg de 
l’execució del projecte 
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X No  Sí (en cas afirmatiu, expliqueu quin serà el procediment per part de l’entitat 

externa per fer el seguiment, control i avaluació. Indiqueu el número 
d’activitat, i la metodologia a emprar) 

    

 
 
 
8. ANNEXOS 
(Feu una llista detallada dels documents annexos que adjunteu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


