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1. INTRODUCCIÓ
1.1 Antecedents de l`avaluació
El present document és l'informe preliminar de l'Avaluació Externa Final de les activitats
desenvolupades per l'ONGD Arquitectures sense Fronteres, d'ara endavant ASF, a la Província
d'Inhambaneen el marc del programa "MECANISMES D'ATENCIÓ MULTISECTORIAL I
EMPODERAMENT DE LES DONES EN SITUACIÓ DE Violències MASCLISTES I LA SEVA PREVENCIÓ
A LA PROVÍNCIA D'INHAMBANE finançat per l'Agència Catalana de Cooperació a
l'Desenvolupament (ACCD).
El Projecte va ser aprovat l'any 2017 i executat entre l'1 d'agost de 2017 i el 31 de juliol de 2019
a la Província d'Inhambane Districtes d'Inhambane i Maxixe.
Així mateix, el document constitueix el producte final objecte del contracte i respon al que
preveuen les seves clàusules i en els Termes de Referència elaborats per ASF.
1.2 Propòsit i objectius de l'avaluació
D'acord als Termes de Referència i a la proposta presentada per LINK C + D, els objectius de
l'avaluació serien:
Informatius
"Comprovar la utilitat del projecte i els èxits obtinguts, acreditant-los externament"
Valoratius
"Obtenir una valoració crítica de la informació produïda sobre el comportament de les accions
per pronunciar-se sobre la validesa de la intervenció en curs, explicant les diferències respecte
al que s'esperava, i calculant anticipadament els resultats finals de la intervenció"
Constructius
"Aprendre, retre comptes a l'organisme finançador i millorar les intervencions, i models
d'intervenció, incorporant les lliçons apreses fins al moment en la planificació, posada en marxa
i gestió de les intervencions avaluades"
En resum, tota l'avaluació girarà al voltant d'un objectiu genèric enfocat a la millora en la
qualitat de processos i accions.
1.3 Context. Principals característiques de la intervenció
1.3.1 Marc geogràfic
Moçambic és un país al sud d'Àfrica que s'estén sobre una superfície de 784.090 km2 a la vora
de l'Oceà Índic amb el qual limita a l'Oest. Per terra, limita al nord amb Tanzània, a l'est amb
Malawi, Zàmbia i Zimbabwe i al sud amb Sud-àfrica i Swazilàndia. El seu territori consisteix en
una vasta plana d'una altura mitjana d'uns 200 metres sobre el nivell del mar, excepte a l'oest,
on les muntanyes Inyanga arriben fins als 2500 metres d'altitud. El clima és tropical de sabana
al nord i subtropical al sud, amb una estació seca d'abril a octubre.

La província d'Inhambane es troba a la costa sud de país, té una superfície de 68.615 km² i està
dividida en 13 districtes, amb una població total de 1.475.318 (INE projeccions 2007/2040). Els
districtes on es desenvolupa l'acció són Inhambane, Maxixe i Zavala. Les ètnies que habiten
aquesta província són les dominants: Twas i chopes.
Figura 1: Context geogràfic i poblacional d’Inhambane (INE 2010)

Font: INE 2010. Mozambique
Hi ha una sèrie de factors de context que cal destacar ja que han resultat determinants en
l'evolució del projecte.

1.3.2 Factors de context
A) Debilitat institucional
En l'actualitat, l'administració territorial oficial té tres nivells:
Governs provincials amb governadors nomenats a nivell central.
Autoritats locals (alcalde, consell i assemblea) en àrees urbanes i govern de districte.
Autoritats de districte designades en zones rurals: llocs administratius i localitats.
Figura 2: Estructura de l’administració territorial a Moçambic (Banc Mundial 2014)

El projecte es va desenvolupar en un context de canvis institucionals protagonitzats per la
implementació del nou paquet legislatiu del 2019 que introdueixen una ampliació del poder de
les assemblees municipals, l'elecció directa dels governadors provincials, que fins ara havien
estat nomenats des del nivell central i la creació del càrrec de Secretari d'Estat a les províncies,
nomenat directament pel president de la República.
Aquest paquet legislatiu ha obert nous espais de concertació a nivell local i la implementació
dels canvis ha generat confusió en la divisió d'espais i responsabilitats institucionals.
Específicament ha suposat, per al projecte, que un dels seus socis, la DPGCAS, desaparegui
legalment i sigui substituïda per una altra entitat i després reaparegui en el marc temporal del
mateix programa objecte d'avaluació.
Això ha suposat un retard en la legitimació de tot el treball de creació de plans estratègics tant
a nivell de districte com provincial.
B) Alta vulnerabilitat davant els desastres
"Els desastres naturals són un fenomen comú a la regió. L'any 2000, l'atenció mundial es va
fixar en Moçambic quan les fortes crescudes van inundar la conca del Limpopo. Les
inundacions que assolen el país troben les seves principals causes en les fortes precipitacions,
la mala gestió de les preses riu amunt i de les zones humides d'altres zones del sud d'Àfrica i

els ciclons tropicals. La costa del país, on es troba la província d'Inhambane, constitueix
pràcticament la totalitat de la frontera occidental d'un cinturó de ciclons tropicals
extremadament actius 1".
La província d'Inhambane, en el marc del que passa a la resta de sud de país, pateix les
conseqüències d'una veritable potencial "crisi climàtica" en paraules de l'Oficina de Coordinació
d'Assumptes Humanitaris de les Nacions Unides (OCHA). En el període 2018/2019, segons el
resum dels experts del WFP, "Moçambic ha patit múltiples impactes: una temporada de pluges
al sud del país (Maputo, Gaza i Inhambane) ha provocat una pèrdua substancial en la producció
agrícola2".
Figura 3: Anàlisi de les implicacions del canvi climàtic a Moçambic (ENLLAÇ C+D)

Per tant, ens trobem en un context d'alta vulnerabilitat davant de desastres d'origen natural i
humà relacionats amb el fenomen del canvi climàtic; fortes i perllongades sequeres, violentes
inundacions, incendis i cremes incontrolades, explotació irracional de recursos, etc.
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C) Equitat de gènere
S'identifiquen determinats problemes socials d'equitat de gènere, com ara dificultats per a la
generació d'ingressos i ocupació formal, alts nivells de violència basada en gènere, baixa
participació política, problemes per a l'accés a la salut sexual i reproductiva, entre d'altres.
Es reconeix l'existència de diverses formes de discriminació contra les dones que impedeixen
l'exercici dels seus drets i l'ampliació de les seves capacitats, obstaculitzant no només el seu
propi desenvolupament sinó el de la societat en el seu conjunt.
Les desigualtats de gènere es reflecteixen en alts índexs de violència basada en menys
oportunitats laborals, limitat accés a actius productius per a les dones rurals, poques
oportunitats de participació en els escenaris de poder i presa de decisions, barreres en l'accés
de serveis de salut sexual i reproductiva especialment per a dones adolescents.
La violència contra les dones i les nenes és una de les principals preocupacions en matèria de
drets humans, ja que és un problema social que requereix una resposta coordinada i immediata
de múltiples sectors.
EDAW en el seu preàmbul afirma que "la violència contra les dones és una manifestació de les
relacions desiguals de poder entre homes i dones, cosa que porta a la dominació i la discriminació
contra les dones per part dels homes. Aquesta violència és un dels mecanismes socials
fonamentals pels quals les dones es veuen obligades a una posició de subordinació respecte de
l'home3 ". El sistema patriarcal estableix una xarxa d'estructures de dominació que impedeixen
que les dones visquin amb els mateixos drets i es manifestin en diferents tipus de violència.
Com s'ha ressenyat, a Moçambic la majoria dels casos produïts de violència és contra les dones
i nenes i a nivell de relacions maritals, de manera que la Llei 29/2009 contra la violència basada
en gènere es diu Llei sobre la violència domèstica practicada contra la dona.
La llei cobreix els casos de violència que no produeixen la mort, perquè a aquests se'ls aplicarà
directament el que preveu el Codi Penal; i assenyala els diferents tipus de violència de gènere:
• La violència física: "amenaçar la integritat física de les dones utilitzant o no un instrument i
causar dany físic" (Llei 29/2009, art.13 i 14). Aquest tipus de violència al seu torn es classifica en
funció dels danys causats a la integritat física de les dones.
• La violència emocional o psicològica: "ofensa voluntàriament i psíquica" (Llei 29/2009, Art.15).
Qualsevol conducta que causa dolor, patiment i la disminució de l'autoestima. És la categoria
més difícil d'identificar i inclou humiliacions, amenaces, insults, pressió excessiva, expressió de
gelosia i el control psicològic final de la persona.
• La violència moral: tota conducta que constitueix calúmnia i difamació.
• La violència sexual: la llei es defineix com la relació sexual no consentida, però en un sentit
ampli, s'entén que pressionar o forçar algú a realitzar un acte sexual de qualsevol tipus en contra
de la seva voluntat.
• La violència econòmica: la que va en contra dels bens de la dona o del nucli familiar incloent
l'obligació de proporcionar aliments als nens.

3

MMAIMVV de 2012, pp.5

D) Fortalesa legislativa en matèria de drets de la dona.
En relació als drets de les dones, és a partir de l'aplicació de l'CEDAW, de l'actuació i pressió de
la societat civil i de l'aplicació de les polítiques Post-Beijing que es reconeix la violència de gènere
com un problema públic.
Això ha portat en poc temps i amb molt d'esforç la creació d'un Ministeri específic (Ministeri de
la dona i acció social), a la definició de la Política de Gènere i Estratègia de la seva Implementació,
aprovada a la V sessió de Consell de Ministres de 14 de març del 2006 d'on es desprèn la redacció
de plans concrets, com els plans nacionals per a l'Avanç de la Dona 2007-2009, 2010-2014 i 20152019.
Com a conseqüència del Beijing + 20 s'aprova en la 16a Sessió Ordinària de Consell de Ministres
de 24 de juny de 2014, l'Informe de Moçambic Sobre la Implementació de la Declaració i
Plataforma d'Acció de Beijing. Com a principals lleis per donar suport a la igualtat de gènere i la
lluita contra la violència, destaquem la Llei de Família 10/2004 de 25 d'agost i la Llei 29/2009 de
29 de setembre Sobre la Violència Domèstica practicada contra la Dona, com a conseqüència de
l'aplicació del Pla Nacional de Prevenció i Combat a la Violència contra la Dona.
Marc d'afectació del context. Aquestes condicions de context han repercutit directament en
l'execució del projecte, com s'ha dit, en diferents aspectes:
Figura 4: Marc d’afectació del context
Context
Conseqüències

Afectació a el projecte

Debilitat
institucional

Manca de claredat en la
divisió de funcions

Govern en fase de reajustament institucional
que comporta retard en la implementació de
polítiques i seguiment

Fortalesa
legislativa

Atenció legislativa constant
per a la protecció i
empoderament de la dona

La quantitat de lleis de gènere presents al país
han ajudat a definir un marc d'arrencada de el
projecte i permeten la sostenibilitat en el temps
i l'apropiació

Vulnerabilitat
davant
desastres

Vulnerabilitat climàtica i
social

Necessitat de tractar el tema de la
vulnerabilitat de la dona en els desastres

Desequilibri en les relacioni

Múltiples espais que atendre (prevenció,
atenció, seguiment legal, reinserció, dret a
habitatge i una viuda lliure de violència)

Iniquitat de
gènere

Font: Elaboració equip LINK C+D

2. METODOLOGIA DE TREBALL
2.1 Enfocamebt
Eines i tècniques utilitzades i activitats realitzades.
S'han emprat eines de sistematització de la informació que facilitin l'anàlisi d'una intervenció
evidentment complexa. Per plasmar les anàlisis realitzades, s'ha optat per eines visuals com
tabulacions, esquemes, quadres de consolidats, gràfiques o diagrames que ofereixin imatges
dels diferents aspectes analitzats i facilitin la ràpida comprensió del lector.
D'altra banda, l'avaluació pretén ser un exercici complementari d'altres instruments amb què
compten els interessats, com anàlisis internes, informes de seguiment i justificació, etc. En
aquest sentit, s'ha tractat d'evitar, en la mesura del possible, reiteracions i repetir anàlisis i es
pretén oferir una visió global de la intervenció, amb opinions o valoracions sustentades
generalment amb exemples concrets.
Les activitats realitzades s'han distribuït en tres etapes:
●

Fase de preparació i estudi de gabinet. Al costat de la consolidació i anàlisi de
l'exhaustiva documentació facilitada pel ASF destaquen com a activitats realitzades en
aquesta fase l'estudi de documentació sectorial i d'evolució de dinàmiques
socioeconòmiques, així com normativa pública que incideix en les accions realitzades
(Vegeu Annex estudi de Gabinet).

●

Fase de treball de camp. El treball en el terreny va constar de visites a projectes en les
tres zones de treball, reunions amb beneficiaris, representants de les comunitats,
entitats públiques i privades relacionades amb l'execució, entitats finançadores,
membres dels diferents equips de treball de l'organització, etc. Igualment, durant
aquesta fase es va realitzar un estudi exhaustiu de les fonts de verificació amb què
compta l'organització. (Vegeu Annex Informe de camp)

●

Fase d'elaboració d'informe. Amb base en l'anàlisi de la documentació i informació
recollida, es va realitzar l'informe preliminar.

2.2 Estructura de l’informe
L'estructura del present document és la següent: Després del Resum Executiu, al capítol 1
Antecedents es relacionen objectius de l'avaluació, context de treball i limitants. En el capítol 2
es descriuen la metodologia de la feina, les eines i tècniques utilitzades per recopilar i analitzar
la informació i els limitants de l'avaluació. L'anàlisi de la informació recopilada i la valoració de
la intervenció d’acord amb els criteris d'avaluació es troba en el capítol 3. En el capítol 4 es
presenten les principals conclusions i recomanacions.
2.3 Fonts d'Informació i limitants de l'avaluació
La comprensió d'una intervenció d'aquesta complexitat requereix un gran esforç precisament
per la quantitat d'informació que recull l'organització a través dels seus instruments de
recopilació. En aquest sentit, tota la informació documental requerida i necessària per a la
realització de l'avaluació ha estat disponible per a la seva anàlisi durant l'Estudi de Gabinet o, en
tot cas, durant la fase d'elaboració de l'informe.

D'altra banda, diferents agents han estat activament implicats en l'avaluació:
Els Beneficiaris directes i indirectes de la intervenció.
Altres actors: Representants de les comunitats, representants territorials d'entitats d'àmbit
nacional, autoritats locals representatives i representants d'organitzacions socials rellevants.
La implicació de tots els actors ha estat molt satisfactòria, ha existit una actitud molt proactiva
cap a l'avaluació i la comunicació ha estat fluïda.
Cal destacar en tot cas que s'han presentat una sèrie de limitants importants:
D'una banda, els canvis de criteri de les Ambaixades de Moçambic a Espanya i Itàlia per l'emissió
de visats van dificultar la seva consecució, va implicar retards i, per tant, es va dificultar la
preparació de la fase de treball en terreny d'una forma més conscienciosa.
D'altra banda, la pandèmia de Covid-19 va dificultar la realització d'activitats presencials i va
suposar en molts casos la necessitat per part de l'ASF de llogar espais per a la celebració de
reunions de grups de treball. En termes generals es va dificultar la convocatòria de personal i
agents vinculats a l'execució del projecte
Finalment, cal destacar que la protecció de la intimitat i la identitat de víctimes de la violència
de gènere, principals destinatàries del projecte, van dificultar l'accés a informació directa
facilitada presencialment per les usuàries del sistema.

3. ANÀLISI I INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓ
3.1 PERTINENÇA
3.1.1 Alta qualitat en el procés d'identificació de necessitats
El programa respon perfectament a les necessitats existents en el moment en què s'inicia el
procés d'identificació i disseny. L'organització va realitzar un exercici d'identificació molt
complet i d'altíssima qualitat, invertint recursos i esforç significatius. Es va realitzar una completa
consulta documental de tota la normativa i instruments de política pública vigents en el
moment. És destacable també que aquest procés d'identificació de necessitats va ser obert i
participatiu i es va comptar amb la visió d'actors institucionals, lideratges comunitaris,
organitzacions de la societat civil i, en general, totes les opinions es van considerar pertinents.
Els principals espais de participació habilitats per a aquest exercici van ser tres.
EL primer Fòrum contra les VdG d'Inhambane. Organitzat per DPGCAS, DPS, Fòrum Mulher i ASF,
va tenir lloc el febrer de 2016 i van participar-hi 81 persones (48 dones); 37 representaven OSC
de dones i altres col·lectius de tots els districtes i 4 a ONG. La resta era personal institucional de
tots els districtes (Salut, Acció Social, Educació, Justícia i Policia) i persones rellevants en la
comunitat.
Trobades entre institucions i les OSC per a identificació i planificació. Van participar
representants d'institucions (Salut, Acció Social, Assessoria Jurídica, Educació, Justícia i Policia),
10 OSC de dones i d'altres col·lectius i 2 ONGD.
Reunió provincial multisectorial. Trobada anual realitzada amb la presència dels responsables
de les 4 institucions del Mecanisme Multisectorial tant a nivell provincial com de districte (Salut,
Acció Social, Policia i Justícia).
Un exercici que va aportar una identificació compartida de 5 problemes principals amb una
incidència directa en la situació de desprotecció de la dona davant de la violència de gènere.
Figura 5: Problemes identificats

Font: Presentació VdG elaborada per ASF. Gener 2021

En definitiva, un procés d'identificació exemplar, com és reconegut àmpliament per la
generalitat d'actors entrevistats en el marc de la present avaluació.

“El procés d’identificció del projecte va ser exemplar, va comptar amb la participación de tots
els interessats en el tema i això va afavorir l’apropiació posterior de les accions per part de
tots”
Grup focal amb membres del Mecanisme Multisectorial d`Atenció Integral

Tot això malgrat que es partia d'una clara dificultat en l'accés a informació fiable sobre el
fenomen de la violència de gènere.

“Avui día encara tenim serioses mancances en l’accés a información fiable en materia de
violencia de génere, especialmente en l’ambit de la justicia”
Membre del Grup Coordinador de Gènere entre Govern i donants internacionals

3.1.2 Coherència entre les necessitats identificades i les accions proposades
En resposta a les necessitats i mancances identificades es va proposar una intervenció
plenament coherent amb elles.
Un resultat 1 dirigit a l'enfortiment i la implementació d'instruments de política pública que
millorin la prevenció, detecció, atenció, com l'elaboració participativa de l'annex al PEPCVM de
Maxixe i Inhambane, la seva difusió a institucions i societat civil i la formació de personal de les
institucions que conformen el Mecanisme Multisectorial per a la seva aplicació, elaboració del
protocol del CAI, rehabilitació, ampliació i equipament del CAI d'Inhamabane i Maxixe. Així
mateix, es va centrar l'atenció cap a la prevenció de conseqüències de desastres naturals en els
serveis d'atenció a les víctimes de violència de gènere a través de formacions i creació d'eines
de detecció i resposta ràpida. Per agilitzar aquest procés d'implementació i enfortiment
d'instruments de polítiques pública, el programa es va dotar del suport i assessoria d'una entitat
experta en gènere que va realitzar l'acompanyament i seguiment transversal de tot el projecte.
Un resultat 2 dirigit a millorar i reforçar les capacitats individuals i institucionals sobre la
prevenció, atenció i detecció de la violència de gènere mitjançant la creació d'espais
d'intercanvis (Forum), intercanvis d'experiències a Barcelona, formació tècnica del personal de
salut i dels integrants dels comitès de desastres i millora de les condicions físiques i dotació dels
CAI de Maxixe i Inhambane.
Un resultat 3 dirigit a realitzar una campanya de sensibilització, prevenció contra la violència de
gènere i promoció dels CAI a través de: creació d'estratègies amb enfocament de gènere, debats,
teatres-fòrum i sensibilització a Catalunya.
Per tant, les cinc principals necessitats identificades com a prioritàries en el marc del procés
participatiu esmentat, serien acarades pels resultats descrits, que a més complementarien el
procés amb una generació d'eines estratègiques de política pública.

Cal assenyalar que, davant el problema de la VDG, el projecte i en general l'estratègia plantejada
per ASF prioritza l'atenció enfront de la prevenció. Aquesta última passa a ser una línia d'acció
d’entitat limitada davant d'una bateria completa d'accions dirigides a la generació de
mecanismes d'atenció. Això resulta molt lògic i plausible donada la situació generalitzada de
desprotecció i les capacitats disponibles en el moment d’inici del projecte. Aquesta priorització
realitzada reforça les possibilitats d'aconseguir resultats més pràctics i mesurables i a construir,
en definitiva, una "cultura de lluita contra la violència de gènere" que permetrà avançar més
profundament cap a un futur en àmbits com la prevenció. El fet de col·locar el discurs en la
realitat de les comunitats és previsible que vagi generant progressivament un rebuig social
generalitzat a aquest tipus de pràctiques.
En tot cas, es conclou que l'acció dirigida a la formació de professorat en l'àmbit de la prevenció,
així com la campanya de sensibilització amb les comunitats, a les escoles i a través de la ràdio,
resulten molt pertinents de cara a generar canvis de comportament a llarg termini.
3.1.3 La conveniència de tancar un espai de reflexió
Les necessitats de cara a la implementació d'una estratègia i uns projectes com el que és objecte
d'aquesta avaluació persisteixen actualment.
Entre el moment en què va començar l'execució del projecte objecte d'aquesta avaluació i
l'actualitat l'esforç legislatiu a nivell nacional ha estat molt significatiu. Bons exemples d'això són
l'aprovació de la Llei contra el matrimoni precoç (2019), la revisió de la llei de família (2019)
(eliminació dels 16 anys com a edat mínima per contraure matrimoni, que ara és de 18) o la
derogació del decret 39/2003 que discriminava les nenes embarassades a l'obligar que aquestes
fossin traslladades a cursos nocturns a les escoles (2018) i, finalment, la nova llei de successions
(2019).
Igualment, s'han desenvolupat importants instruments de planificació i implementació de
política pública com l'estratègia nacional per prevenir i combatre els matrimonis precoços
(2016-2019) o el Pla Nacional de Prevenció i Lluita contra la Violència de Gènere (2018-2021)
amb l'adopció i implementació d'un enfocament multisectorial integrat per ajudar les dones i
nenes víctimes de violència.
No obstant això, els canvis socials profunds són curses de fons que impliquen esforços sostinguts
a mitjà-llarg termini. Segons les anàlisis més recents aproximadament dos terços de les dones
(69%) i els homes (67%) van sentir que la violència de gènere és un problema substancial a

Moçambic i, el que és més significatiu i resulta realment desolador, el 23% de les dones
considera que la violència comesa pel marit o la parella està justificada i és acceptable com a
cástig4.
Per tant, en principi el disseny del programa mantindria la seva pertinència en el moment actual.
Com s'ha esmentat anteriorment, en l'execució del projecte les accions s'han centrat
principalment en la generació d'una adequada oferta institucional d'atenció a les víctimes de la
violència de gènere i, complementàriament, a la generació de demanda entre les pròpies
víctimes, que accedeixen a informació sobre l'existència i característiques del servei. Aconseguir
que es generi un espai adequat d'atenció inicial a víctimes al Centre d'Atenció Integral (CAI) ja
suposa una fita importantíssima i molt destacable.
No obstant això, aquest mateix resultat d’èxit genera noves necessitats i exigeix concloure un
procés de reflexió sobre la pertinença del disseny de l'estratègia en un futur.
Figura 7. Esquema d’accions i generació de noves necessitats (LINK C+D)

Font: Elaboració equip LINK C+D

“Hi va haver gent que em va criticar moltíssim per denunciar. Fins i tot autoritats i policies
“A mi l'IPAJ no em va facilitar un advocat”
“La indemnització a la qual el van condemnar va ser menys del que em va costar tot el procés”
“Em vaig sentir molt sola, sense suport. Em corresponien la meitat dels bens comuns, però no
Víctima de violéncia de gènere

La denúncia genera una sèrie de conseqüències per a la denunciant que abasten tant els
àmbits personals com familiar, social o econòmic. Una vegada que una dona denunciant
abandona el CAI i torna a casa, es desfermen un seguit de conseqüències derivades de la seva
decisió que ella ha d'afrontar en molts casos en absoluta soledat o amb febles xarxes de
suport. Aquestes conseqüències poden derivar en tot tipus de situacions, des d'un sentiment
de solitud i abandó, passant pel rebuig i el retret social, l'amenaça per part de familiars del
l’autor o fins i tot la violència física.
“Els agressors de vegades paguen la seva multa i tornen per matar la dona que els va
denuncia”
Grup focal amb l’equip local d’ASF a Inhambane

4

Gender Equality and Women’s Empowerment Coalition of the Willing (GE CotW) Presentation to DCP, 6th May
2021 SGBV and Shadow Pandemic

“La presó funciona. En general els agressors canvien d’actitud, peró hi ha alguns casos en qué
l´efecte és el contrari i empitjoren”
Policía destinada al CAI de Maxixe

Cal assenyalar que s'identifica en l'execució del projecte una pràctica molt saludable i poc
habitual com és la revisió periòdica de l'arbre del problema i la progressiva inclusió de noves
necessitats que van identificant. Aquestes situacions derivades de la denúncia estan
identificades en bona mesura per part d'ASF i fins i tot en part estan recollides ja en l'arbre del
problema actualitzat. Es tractaria, per tant, de completar un exercici de reflexió sobre la
identificació definitiva d'aquestes necessitats i, si s'escau, la inclusió d'alguna mesura dirigida a
resoldre-les en futures intervencions.
Igualment considerem recomanable que la reflexió descrita contempli també algunes realitats
que fins al moment no s'han tingut en compte però que ja es presenten i és previsible que en un
futur creixi la seva influència; ens referim a les situacions d'assetjament i violència exercida a
través de sistemes de comunicació com WhatsApp i xarxes socials.
"Ja es detecten cada vegada més casos de violència a través de Whatsapp"
"És molt difícil identificar casos de violència a través de les xarxes. Pensen que aquestes
actituds poden ser normals, no les identifiquen com a violència "
"Arran de la Covid, amb els alumnes a casa avorrits, van créixer els casos de violència per
Whatsapp"
Grup focal amb professorat

Finalment, cal incorporar a aquesta reflexió les conseqüències derivades de l'expansió de la
pandèmia de Covid-19 de cara al disseny de nous projectes. En aquest sentit, hi ha força
evidències a l'interior de l'equip d'ASF sobre l'afectació que ha tingut la pandèmia generant
limitants en l'execució davant les restriccions de mobilitat i reunió.
Cal destacar que, durant el procés d'avaluació, es va poder constatar que ASF estava
implementat un projecte d'Acció Humanitària cofinançat també per l'ACCID de teleassistència
oferta des dels CAI per a dones en situació de violència de gènere, des d'un enfocament del
contiguum, de manera que aquest sistema queda ja integrat en l'oferta de serveis en situacions
de no emergència i que davant de noves emergències, ja estarà operatiu. Tot i que els resultats
són encara preliminars són satisfactoris en el sentit que han permès mantenir el nombre de
casos atesos pels CAI encara que s'hagin reduït els casos atesos físicament a les instal·lacions.
Fins i tot hi ha un petit augment segons manifesta la pròpia ASF. Això s'ha implementat als CAI
d'Inhambane, Maxixe i Zavala. Es valora molt positivament la continuïtat d'aquest tipus de
propostes.
Caldrà addicionalment analitzar si és convenient incorporar o reforçar determinades eines en el
disseny de la resposta a necessitats; per exemple, l'ús de sistemes en línia per a accions de
formació, l'ús de WhatsApp o Youtube per sensibilització, etc.
D'altra banda, caldrà incorporar a la reflexió com la pandèmia i les conseqüències que comporta
han afectat i estan afectant la violència de gènere específicament. En aquest sentit, les anàlisis
més recents realitzades sobre la matèria en l'àmbit africà apunten a un
agreujament5.
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Una pandemia en la sombra de la Covid-19. Fundación Mujeres por Africa. 2020.

Figura 8. Esquema d'impacte de la pandèmia de Covid-19 en la violència de gènere a l’Àfrica

Font: Una pandèmia a l'ombra de la covid-19. Fundació Dones per Àfrica. 2020

Igualment, les últimes anàlisis a nivell nacional realitzats a Moçambic apuntarien en la mateixa
direcció: "L'evidència suggereix que el nombre d'unions forçades / primerenques, embarassos en
l'adolescència i altres pràctiques nocives contra les nenes ha augmentat des de la pandèmia. Una
proporció significativa de dones (una de cada quatre dones de 18 a 34 anys i un 41% de dones
de 35 a 54 anys van considerar que la VBG s'ha tornat més freqüent des de l'inici de la Covid19”6.
A nivell local, en el marc de l'avaluació no s'ha pogut obtenir informació quantitativa sobre
aquest factor i, pel que fa a informació qualitativa, les opinions recollides responen a la més
absoluta diversitat. En general, la gent que té un contacte més directe amb les comunitats
considera que es presenta un creixement, mentre que els representants institucionals
consideren que la situació està estable o fins i tot que es presenten menys casos de violència.
Una altra possibilitat força plausible és que el creixement de casos porti aparellada una reducció
de denúncies.
"El confinament i la convivència obligada incrementa les situacions de conflicte i per tant la
violència"
"Moltes dones van perdre la feina en el treball domèstic i això incrementa la dependència i els
conflictes"
Grup focal amb agents de proximitat Inhambane
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"La pandèmia va agreujar la situació. Tots junts i amb menys recursos... creix la frustració i es
disparen les reaccions violentes"
Grup focal amb representants de les OSC

"Amb la pandèmia la tendència de casos de violència de gènere ha estat descendent"
"Amb el confinament es consumeix menys alcohol i això fa baixar els nivells de violència"
"Potser el confinament el que genera és un descens de les denúncies i no pròpiament de la
violència"
Grup focal amb institucions participants en el disseny del Pla Estratègic Distrital

"Les estadístiques han disminuït amb la pandèmia perquè les dones tenen més difícil sortir de
casa i perquè tenen por de contagiar-se si van a l'hospital, on hi ha el CAI"
Membre de l'equip d'atenció del CAI

"Els casos durant la pandèmia es mantenen. El creixement depèn d'altres factors, com ara
quan els homes tornen de la temporada de treball a Sud-àfrica "
Representant de la Policia

En definitiva, seria recomanable revisar si cal completar l'estratègia dissenyada en el seu
moment de cara a perfeccionar la seva pertinença davant el mapa complet de necessitats
identificades en la realitat actual.
3.2. EFICÀCIA; L'ASSOLIMENT DE RESULTATS
En general, la valoració sobre l'assoliment de resultats és molt positiva tenint en compte les
circumstàncies que han envoltat l'execució del projecte. S'ha pogut constatar que les activitats
previstes s'han desenvolupat i complert totalment.
En tot cas, tot i que les bases necessàries estan generades completament, hi ha alguns resultats
que estan pendents d'aconseguir-se completament. Això és degut principalment pels retards
generats en la gestió pública i en els processos burocràtics propis de les entitats públiques
moçambiqueses. Així, per exemple, el Pla Provincial encara no s'ha aprovat formalment com a
conseqüència de les indefinicions competencials derivades del procés de descentralització.
"Ara mateix hi ha dues institucions com Direcció Provincial de Gènere i els SPAS que depenen
d'autoritats diferents i no sabem qui és competent per aprovar el Pla Provincial"
Grup focal amb institucions del Mecanisme Multisectorial
3.2.1 Alta qualitat en l'execució d'accions
En general s'aprecia una gran preocupació per part d'ASF en què les accions dutes a terme siguin
de qualitat. La valoració que fan en general les persones que han participat en diferents accions
de formació és molt positiva. En alguns casos específics es destaquen especialment alguns
esforços realitzats per l'ASF amb la finalitat de potenciar la qualitat.
"No només ens van impartir la tradicional formació, sinó que a més vam participar en una
visita a Maputo per aprendre com ha de funcionar un CAI"
Membre del personal d'atenció del CAI

D'altra banda, és molt destacable el resultat aconseguit en la línia d'enfortiment institucional,
que va més enllà de la formació de personal d'entitats públiques ja que s'ha aconseguit:
● Institucions compromeses i properes a la societat civil. Una forta vinculació entre
institucions i societat civil a través dels mecanismes de coordinació (Mecanisme
multisectorial) i de participació (Forum provincial).
● Institucions dotades d'instruments de planificació.
● Institucions dotades d'eines de gestió (base de dades).
● Institucions dotades d'espais adequats per a l'atenció (CAI).
Destaquen també els resultats assolits establint uns espais de coordinació entre institucions i
societat civil que actualment es troben consolidats i operatius. Així mateix, aquests espais
contribueixen decisivament a l'assoliment de resultats en altres àmbits, així com a l'apropiació
institucional i la sostenibilitat. El Fòrum i el Comitè Coordinador de l'execució del projecte han
impulsat l'execució d'accions consensuades i, com s'indicarà més endavant, no han incidit
negativament en l'eficiència.
L'exemple més clar de qualitat en les accions que representen les obres en els Centres d'Atenció
Integral (CAI). Destaquen múltiples components de l'acció com la qualitat tècnica del disseny,
l'ús de materials locals tradicionals (valorització de la cultura local i reducció de l'emissió de CO2,
reducció del consum energètic, millora substancial del confort climàtic) i la preocupació per
generar espais amables per a la població usuària, amb l'objectiu de reduir l'estrès posttraumàtic,
creant ambients que s'assimilen a la seva pròpria llar.És evident que per a una organització amb
l'experiència i el coneixement tècnic d'ASF en el camp de les infraestructures, la construcció és
un àmbit en el qual s'ha de trobar còmoda. No obstant això, la qualitat d'execució i la cura de
tot tipus de detalls que s'aprecien en les obres de construcció i rehabilitació dels CAI depassa
àmpliament el nivell mínim exigible fins i tot per a una organització especialitzada en la matèria.
"Les condicions de treball han millorat molt. Estem prestant una atenció de qualitat gràcies als
nous espais i dotacions amb què comptem "
"Les dones valoren molt comptar amb uns espais de qualitat on puguin ser ateses"
"Al CAI l'ambient és molt agradable, la víctima se sent bé"
Grup focal amb personal d'atenció a CAI

Tant el disseny dels espais com els materials utilitzats estan pensats i contribueixen a generar
una sensació de seguretat i comoditat en la població usuària. Tot això combinat amb una
manifesta preocupació per protegir la intimitat i a l'anonimat evitant l'assenyalament o
estigmatització i facilitant, per tant, el seu ús. La ubicació dels CAI a l'hospital però en un espai
més o menys aïllat i confortable contribueix a assolir aquesta adequada combinació
d'accessibilitat, seguretat i protecció a la usuària. El conjunt de factors assenyalat reflecteix un
profund procés de reflexió per part de personal tècnic d'ASF sobre les condicions que la
infraestructura ha de reunir per tal de potenciar les condicions en què s'ha de desenvolupar
l'atenció a les víctimes. Cal assenyalar que a més es va realitzar un procés participatiu per al
disseny dels espais, i es va comptar amb l'opinió del personal de les institucions i de les OSC.
Aquestes característiques són reconegudes en totes les obres realitzades. En tot cas, a l'ésser un
CAI de nova construcció i no una ampliació o rehabilitació com en els altres casos, és en la
intervenció del CAI de Zavala on es poden apreciar aquestes característiques amb més claredat.
Si bé aquesta construcció no forma part del projecte avaluat, sí que s'integra en el programa
complet d'ASF; per això considerem interessant oferir una visió completa de la qualitat en la
construcció d'aquest espai.

FIGURA 9. EL DISSENY DEL CAI DE ZAVALA COM EXEMPLE D'ALTA QUALITAT AL EXECUCIÓ D'ACCIONS
Utilització de maó de fabricació i ús local.
Dinamitza l'economia local i resulta
familiar tant per al personal d'atenció
com per a les usuàries. La majoria dels
habitatges de la zona estan construïdes
en aquest mateix material, a l'contrari
que les construccions de pavellons
hospitalaris

Espais oberts però discrets que protegeixen de la estifmatización en un marc agradable i que resula confortable
per a les usuàries. Ús de tanques vives que aïllen de l'exterior preservant intimitat però que a la vegada són
d'ús tradicional a les comunitats i resulten familiars per a les usuàries

Font: Elaboració de l'equip de LINK C + D incloent dissenys de el panell informatiu de l'CAI de Zavala elaborat per ASF

Coberta techada amb xapa i material vegetal d'ús tradicional (Capim).
L'ús de Capim impedeix el deteriorament de la xapa metàl·lica i
dispensa de l'ús de fals sostre, el que al seu torn impedeix les plagues
de ratpenats. Igualment el material utilitzat absorveix la radiació i
l'allargament de les ales de la teulada i les tanques vives i tanques
protegeixen els murs contra la mateixa.

3.2.2 Eficàcia i fortaleses en l'execució d'accions
A) Capacitat d'adaptació i superació de dificultats
Com s'ha indicat anteriorment, s'han realitzat totes les accions previstes. Això és especialment
meritori tenint en compte que ASF assumia el repte amb una certa limitació de partida com és
la seva falta d'experiència prèvia i coneixements tècnics en matèria de violència de gènere.
L'organització, gràcies a un conscienciós treball intern de preparació i amb l'ajuda i assessoria
d'aliats tècnicament especialitzats (Fundació Aroa i Almena Cooperativa Feminista), va poder
superar aquesta limitació de partida de forma molt reeixida. Així és reconegut per actors
rellevants involucrats en l'execució del projecte.
"Per a nosaltres el projecte suposava un repte perquè no teníem experiència prèvia
consolidada; per això vam buscar un aliat com Almena per al suport i acompanyament tècnic"
Membre de l'equip d'ASF a la seu

"Quan va aparèixer la nostra convocatòria prioritzant la línia de treball contra la violència de
gènere, ASF ja havia fet un exercici intern de preparació i va poder respondre amb una
proposta de qualitat. Actualment és una de les poques organitzacions que prenem com a
referent en la matèria al país "
Responsable d'agència de cooperació a Moçambic

Addicionalment, durant l'execució s'han presentat una sèrie de dificultats rellevants i de difícil o
impossible previsió:
●

Crisi motivada per la Covid-19

L'expansió de la pandèmia de Covid-19 va generar una sèrie de dificultats per a l'execució
d'accions. La suspensió d'activitats durant un període de tres mesos va frenar algunes
dinàmiques que s’estaven presentant. D'altra banda, les restriccions de mobilitat i de reunió
impedien celebrar bona part de les activitats previstes per a la finalització del projecte,
especialment relatives a formació i, especialment a sensibilització (teatre-fòrum, cinefòrum,
xerrades i fires).
●

Efectes imprevistos del procés de descentralització

En el marc de la implementació del procés de descentralització al país, es va decretar l'eliminació
per part de Govern d'una entitat essencial en l'execució com la DPGCAS, un dels socis locals i
l'aparició dels SPAS. Finalment, l'eliminació va ser temporal ja que passats uns mesos es va
tornar a reconstituir l'entitat. No obstant això, aquest procés de canvis i indefinicions
competencials entre la DPGCAS i els SPAS, va derivar en una situació de confusió que va frenar
substancialment processos de coordinació interinstitucional i aprovació d'instruments de
política pública.
L'organització va demostrar capacitat d'adaptació a les conseqüències d'aquestes situacions
imprevistes. Com a exemple d'adaptació a les restriccions motivades per la pandèmia,
destaquem el canvi en l'enfocament de les accions de sensibilització i difusió, passant d'aquelles
que implicaven reunions de gent com el teatre substituint-les per altres sense aquesta exigència
com els debats en mitjans de comunicació. D'altra banda, ASF gestiona actualment un projecte
finançat per l'ACCID per respondre a la situació generada per la Covid-19. Finalment, gràcies al
funcionament del mecanisme multisectorial i el comitè coordinador els efectes de la indefinició
derivada del procés de descentralització no han suposat dificultats insalvables.

B) Disseny; el projecte com a component d'una estratègia
El programa no és una intervenció aïllada, sinó que forma part d'una estratègia d'intervenció
dissenyada a consciència i que respon a una intenció prèvia de la pròpia organització.
Una estratègia amb una sèrie de característiques clarament identificables:
▪
▪
▪

Definida en un marc territorial específic; la província d'Inhambane
Una estratègia amb una vocació d'integralitat en el disseny d'un sistema d'atenció a
víctimes
Integradora d'espais institucionals, societat civil moçambiquesa i comunitat
internacional.

Figura 10. Estratègia general de la PPA a Moçambic. Presentació VdG elaborada per AsF. Gener
de 2021

Font: Presentació VdG elaborada per AsF. Gener 2021

Així ho reconeix el mateix informe d'identificació del projecte elaborat per la pròpia
organització: "Aquesta identificació es realitza en el marc de l'estratègia que Arquitectura sense
Fronteres vol implementar en l'àmbit de la lluita contra la violència per garantir l'exercici dels
drets sexuals i reproductius a les dones, així com d'una estratègia comuna decidida entre tots els
actors i que haurà de concretar-se, precisament amb la definició participativa del pla estratègic
contra les VBG. "
Concretament, el programa finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
(ACCD) es constitueix en l'eix vertebrador de tota l'estratègia d'intervenció d'ASF que permet
vincular altres actors de cooperació (AACID, AECID, Cooperació japonesa), organismes, entitats
públiques i privades al voltant de la generació de solucions a la problemàtica de la violència de
gènere a Inhambane.
La integració del projecte en una estratègia la valorem molt positivament ja que entenem que
incideix positivament en l'execució en diversos sentits:

●
●
●

Permet atorgar-li una visió a mitjà-llarg termini que facilita l'abast d'impactes.
Optimitza l'ús de recursos i es constitueix per tant en un factor d'eficiència.
Constitueix l'organització en punt de referència sectorial tant per institucions com per a
la societat civil a la província d'Inhambane.

C) Coneixement de context i relació prèvia amb els socis institucionals
Altres de les fortaleses que s'identifiquen en el procés de formulació de la proposta i que van
incidir positivament en l’execució posterior són el coneixement previ del context i la relació
prèvia amb els socis locals. Des de l'any 2006 ASF donava suport a la Direcció Provincial de Salut
(DPS) d'Inhambane en la construcció d'infraestructures com les maternitats, la rehabilitació i
construcció de diversos Centres de Salut, capacitacions en matèria de construcció, construcció
d'incineradores per a gestió de residus sanitaris, etc. Segons la valoració que la pròpia ASF
realitzava ja el 2016; "Aquesta relació entre ASF i la DPS ha estat molt fructífera al llarg d'aquest
temps, tal com reflecteix la DPS en les valoracions de la nostra organització i la renovació del
permís d'activitats del MINEC7.".
S'ha pogut constatar que aquesta percepció és compartida i es manté a data actual per part
d'aquest soci local.
"Per a nosaltres ASF és un soci fonamental amb qui ja fa molts anys que hi treballem. Desitgem
que aquesta relació continuï i puguem treballar junts en un futur "
Representant de DPS a Inhambane

Respecte a la DPGCAS, en els anys anteriors ASF ja havia participat amb aquesta entitat
conjuntament en diverses activitats i seminaris en l'àmbit de la lluita contra la violència de
gènere. Amb el consorci format per la DPS i la DPGCAS en el marc del projecte avaluat, va quedar
definida una estratègia d'actuació conjunta a mitjà termini.
El coneixement previ per part d'ASF del context geogràfic i sociocultural i de l'entramat
institucional i polític, amb totes les complexitats inherents, ha facilitat des de la nostra
perspectiva el disseny adequat de l'estratègia general d'intervenció i l'adequada formulació de
les propostes concretes de treball.
Igualment, la relació de confiança mútua prèviament consolidada amb els socis, especialment
amb DPS, evidentment ha facilitat la col·laboració institucional en la identificació de necessitats
i disseny de la proposta i l'apropiació del projecte per part del soci local.
3.2.3. Factors per a la potenciació de l'eficàcia
A) Equilibri en l'execució
El programa, tal com està dissenyat, exigeix esforços complementaris en diferents àrees, com
s'ha indicat. No obstant això, s'identifica una execució amb cert desequilibri. Es van concentrar
esforços en generar mecanismes d'atenció prioritzant aquesta línia davant de la prevenció i
sensibilització. Resulta lògic enfortir mecanismes de resposta abans de generar una demanda
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que no podrà ser satisfeta i generarà efectes contraproduents com frustració, falta de confiança
en les institucions o fins i tot revictimització.
L'elecció de socis locals té incidència també en aquest cert desequilibri en l'execució. D'una
banda, aquestes entitats lògicament treballen en aquells aspectes que els resulten més propers
i que responen directament a les seves necessitats de planificació (generar política pública,
millorar les seves capacitats, crear espais físics d'atenció, etc.). D'altra banda, aquestes mateixes
institucions protegeixen celosament els seus espais de decisió i requereix molt esforç i temps
tenir incidència directa en la presa de les seves decisions polítiques i estratègiques.
"Les institucions no volen obrir espais, creuen que han de ser ells els que ho decideixin tot"
Membre de l'equip local d'ASF a Inhambane

Finalment, cal tenir en compte que un cop creada l'oferta i quan està en marxa la campanya de
difusió es presenta la pandèmia de COVID-19, que inicialment frena i després obliga a redirigir
les accions.
Tot això contribueix a oferir una imatge de cert desequilibri en l'execució; una manifesta
concentració d'esforços en l'àmbit de l'atenció i una menor fortalesa en els àmbits de la
prevenció i la sensibilització.
Seria convenient que en futures accions s'equilibri en la mesura del possible l'execució en les
diferents línies de treball. Així com en les línies de generació de política pública, enfortiment
institucional i dotació de mitjans per l'atenció és difícil introduir millores, no passa el mateix en
la línia de sensibilització i difusió.
La connexió amb les comunitats i, en definitiva, amb les potencials usuàries és molt més feble
que la connexió establerta amb la institucionalitat. En relació amb això, és il·lustratiu com
representa visualment el projecte la mateixa organització.
Figura 11. Esquema de millora de competències.

Font: Presentació VdG elaborada per AsF. Gener de 2021

Probablement generar aliances més fermes amb OSC i un treball més intens i continuat amb
elles pugui contribuir a enfortir aquest vincle del projecte amb les comunitats.

"No tenim feedback en molts casos i, per tant, no podem pressionar perquè se solucionin.
Podríem mediar i també pressionar les autoritats "
Representant de MAHLAHLE, organització de la societat civil

"Seria molt important que ASF facilités espais de comunicació permanent entre organitzacions
de la societat civil"
"Necessitem formació perquè els professors puguin identificar casos d'assetjament a través de
xarxes socials"
Grup focal amb Representants d'OSC

Un altre factor que podria contribuir positivament seria l'enfortiment del mecanisme de
seguiment i l’avaluació de les accions de formació amb la finalitat de valorar:
▪ Metodologies i nivells d'aplicació d'aprenentatges (en aplicació a la fase II actualment
en execució segons informa ASF).
▪ Analitzar la quantitat i qualitat de rèpliques realitzades pel personal format
▪ Dificultats i mancances amb què es troba el personal format per realitzar les rèpliques
(manca de material de formació, recursos per a la mobilització, etc.)

"No vam rebre materials en la formació per poder replicar adequadament"
Grup focal amb Representants d'OSC

B) Concentración de esfuerzos
Donat l'alt nivell d'exigència d'un tipus de projecte tan ambiciós, és imprescindible realitzar un
exercici de priorització d'accions i concentració d'esforços. En aquest sentit, s'identifiquen
algunes accions que no presenten una clara connexió amb les necessitats, per exemple la
formació en gestió de projectes. Aquestes accions, sent necessàries i, en el cas de la segona d’un
significatiu impacte, distreuen atenció, temps, esforç i recursos que podrien per exemple
destinar-se a enfortir els mecanismes d'acompanyament, seguiment i avaluació permanent de
les formacions a agents de proximitat i membres d'OSC (un procés ja iniciat en la fase II, segons
informa ASF).
3.3 EFICIÈNCIA I VIABILITAT
3.3.1 Coordinació i participació; la dificultat de definir l'eficiència
El projecte ha aconseguit resultats en diferents camps que, en molts aspectes, han requerit la
inversió d'importants recursos la mesura de les quals resulta pràcticament impossible. Un
projecte com el que s'ha avaluat, l'èxit del qual en bona mesura es basa a generar espais de
col·laboració operatius amb una gran multiplicitat d'actors, requereix la realització d'importants
esforços i dedicació de temps i recursos humans. La valoració de l'esforç realitzat davant els
resultats obtinguts resulta una tasca molt complexa. Els espais de coordinació amb la
institucionalitat i de participació de la societat civil es troben operatius i estan molt consolidats,
com així ho reconeix la generalitat d'actors involucrats en l'execució. No obstant això, aquest
assoliment suposa una intensiva tasca a la qual cal destinar importants esforços i recursos que,
en conseqüència, no poden ser destinats a altres accions com el seguiment i avaluació
d'activitats i l'enfortiment de l'acompanyament a la societat civil.
"La coordinació amb les institucions requereix molta paciència i molt d'esforç"
Membre de l'equip d'ASF a Inhambane

Els espais com el Fòrum i el Comitè Coordinador del Projecte han contribuït a impulsar accions
(per exemple, de difusió) i la seva apropiació per part de totes les entitats involucrades. En
principi aquesta duplicitat d'espais podria suposar un ús ineficient de recursos. La dinamització
d’ambdós espais implica una dedicació de recursos humans i temps molt significatius quan en
tots dos estan representades entitats públiques i de la societat civil. Cada espai de coordinació
suposa en principi un fre o un retard per a la presa de decisions i la implementació d'accions ja
que cal assolir consensos. La seva duplicita apuntaria en principi cap a la ineficiència en la gestió.
No obstant això, cal destacar dos factors:
•

En primer lloc, i contràriament al que passa en moltes ocasions, els espais de
coordinació han funcionat com a espais per a presa de decisions comunes. En moltes
ocasions aquests espais no passen de l'àmbit purament formal i d'intercanvi
d'informació. No és el cas d’aquest projecte. Tant representants d'institucions com de
la societat civil reconeixen la importància i valoren molt positivament el seu paper en
la implementació d'accions de qualitat.

●

En segon lloc, cal destacar que aquesta duplicitat d'espais no ha suposat en realitat un
fre en la presa de decisions. Cada un dels dos ha assumit un rol específic i així ho
reconeixen els que estan directament implicats. Tinguem en compte que el comitè
coordinador és només per a l'execució dels projectes que ASF encara genera, a més, un
espai de contacte entre els diferents actors; és un espai mensual de gestió del projecte.
D'altra banda, el fòrum és un espai completament diferent; és un esdeveniment bianual
en el qual es recull i trasllada informació no específicament del projecte, sinó general de
l'àmbit de les violència de gènere.

"Els Forum organitzats amb suport d'ASF són molt més complets i eficaços per a la coordinació
que les reunions semestrals que organitzava la SPAS com a coordinadora del Mecanisme
Multisectorial"
"Fòrum és un espai per a la proposició i l'adopció de decisions. El Comitè de Coordinació és un
espai per a la concreció de mesures i recursos, la implementació, l'execució "
Grup focal amb representants d'entitats del Mecanisme Multisectorial d'atenció a víctimes

3.3.2 Optimització de l'ús de recursos
En l'àmbit de l'eficiència cal destacar l'intens esforç realitzat per ASF per coordinar finançaments
i accedir a recursos externs de diferents àmbits. Com s'ha indicat anteriorment, el programa
s'emmarca en una estratègia global d'intervenció que principalment està cofinançada per la
cooperació descentralitzada, l'Agència Catalana (ACCD) i l’Agència Andalusa (AACID). Cal
destacar la potenciació de l'eficiència que suposa combinar els dos finançaments principals en
camps com la composició d'equips locals, l'optimització de recursos de direcció, les despeses
d'oficina o la logística de transport i comunicacions. El mèrit de dissenyar una intervenció de
qualitat que permet accedir a aquestes fonts de finançament respon a ASF exclusivament, ja que
en ambdós casos es tracten de convocatòries competitives.
La qualitat en les accions dissenyades i la gran valoració amb què compta el treball d'ASF entre
donants ha permès a l'organització accedir a programes de finançament específics enfocats a
respondre les conseqüències de la pandèmia de Covid-19 en l'àmbit de la violència de gènere,
programa finançat per l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
Igualment cal destacar que en el marc de l'execució del programa objecte d'aquesta avaluació
l'organització ha aconseguit accedir al finançament d'altres agències de cooperació.

▪
▪

D'una banda, el Japó s'ha vinculat en el finançament de la construcció del CAI a Zavala,
fet que suposa una aportació essencial per a la inversió.
D'altra banda, per a la recollida de dades en el marc del disseny de l'aplicatiu informàtic,
s'ha accedit al finançament de l'Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al
Desenvolupament (AECID) a través de la seva convocatòria de projectes d'innovació

Aquesta última iniciativa descrita, la de l'eina per a la gestió de dades, es constitueix un exemple
paradigmàtic de la conjunció d'esforços i optimització de recursos i aportacions des de diferents
àmbits. En el disseny d'aquesta eina han participat, a més d'ASF, entitats governamentals
moçambiqueses, organitzacions internacionals, universitats espanyoles i moçambiqueses i,
finalment, la proposta ha estat recolzada per AECID per a la seva implantació a nivell nacional.
Cal destacar el paper de Metges del Món, que va liderar el consorci que va presentar el projecte.
Figura 12.
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Finalment, cal destacar la participació en l'execució de personal voluntari com a factor
d'eficiència. El voluntariat permet complementar les capacitats d'un equip local en general molt
jove i amb limitada experiència amb personal altament qualificat a baix cost. En el present
projecte la participació de voluntariat ha estat especialment rellevant en el disseny d'eines per
a la identificació de danys en infraestructures després d'un desastre. Aquest producte ha tingut
un impacte significatiu en l'enfortiment de les capacitats de reacció després d'un desastre
natural d'entitats públiques en l'àmbit de la salut.
3.3.3 Eficiència en l'execució d'accions
En algunes línies d'acció específiques s'identifiquen intents significatius per aconseguir una
major eficiència en la gestió dels recursos que han resultat d’èxit.

Construcció. En les obres s'han utilitzat, com s'ha indicat anteriorment, tècniques de construcció
que protegeixen les estructures i allarguen la vida útil de recursos materials utilitzats, el que es
tradueix per tant en una major eficiència en la despesa. Així, la coberta sense fals sostre
impedeix la nidificació de ratpenats i el deteriorament dels materials per la corrosió generada
pels excrements.
Segons l'opinió del personal entrevistat en el marc de l'avaluació, la contractació directa de
l'empresa constructora per ASF ha agilitzat la realització d'obres i el compliment de terminis.
D'altra banda, hi ha opinions que manifesten que això suposa a més un estalvi en els recursos
destinats a les obres.
"Anteriorment els concursos per a les obres els feia DPS. Ara els fa directament ASF. S'apliquen
els mateixos protocols però amb més agilitat i flexibilitat de manera que l'obra està lliurada en
un termini molt menor ".
Membre de l'equip local d'ASF a Inhambane

Formació. En l'àmbit de la formació s'ha utilitzat adequadament l'estratègia de la formació de
formadors com a mecanisme multiplicador d'eficiència. S'ha pogut constatar que en alguns
casos les rèpliques de les formacions rebudes s'han realitzat d'acord amb el que estava previst.
Altres testimonis, però, apunten a la falta de mitjans materials i logístics per realitzar-les. Com
s'ha indicat anteriorment, es troba a faltar un procés de seguiment i avaluació interna d'aquesta
línia de treball que permeti a l'organització constatar el nivell de compliment en la realització de
rèpliques i la seva qualitat.
D'altra banda, la participació de representants d'entitats públiques i OSC d'Inhambane al Forum
Contra les Violències de Gènere que organitza la Plataforma Unitària Contra les Violències de
Gènere de Catalunya ha generat una transferència de coneixements i experiències d’accés molt
difícil o impossible per a aquesta població si no es produeix en el context del projecte.
Sensibilització. En l'àmbit de la sensibilització cal destacar la recerca de terminologia relativa a
la violència de gènere en llengua local per aconseguir una major incidència i capacitat de
penetració del missatge enfortint no només l'eficàcia sinó també l'eficiència en la gestió
d'esforços i recursos.
3.3.4 Factors per a la potenciació de l'eficiència
De cara a la futura execució de projectes similars a l'objecte d'aquesta avaluació, s'identifiquen
algunes vies per a l'enfortiment de l'eficiència:
Concentració d'esforços. Com s'ha indicat anteriorment, una limitació en la dispersió d'esforços
en accions que no estan estretament relacionades amb l'objectiu del projecte (com la formació
en gestió de projectes) o d'escàs impacte en el mateix (com la formació de membres de comitès
en gestió de desastres) potenciaran la concentració i s'impulsarà una gestió més eficient dels
recursos, especialment del temps i de la dedicació i l'esforç del recurs humà.
Aprofitar recursos generats en el programa. En el marc de l'execució del present programa s'ha
realitzat un gran esforç en el disseny de tot tipus de productes que per la seva pròpia naturalesa
no serà necessari crear de nou o que són perfectament reutilitzables en un futur. Aquests
productes abasten categories que van des de la política pública als instruments de difusió
passant per dissenys d'infraestructures o eines per a la formació. La creació d'aquesta quantitat
tan significativa de productes ha requerit una inversió de temps i recursos que podrà optimitzar-

se en un futur, cosa que pot permetre al seu torn concentrar esforços en el reforç de línies amb
major debilitat o en l'assumpció de nous reptes.
Figura 13. DISSENY I EDICIÓ DE MATERIALS DE GRAN QUALITAT QUE REQUEREIXEN UNA GRAN INVERSIÓ EN TEMPS I RECURSOS

En el marc d'execució de el projecte ASF ha realitzat un ingent esforç per dissenyar tot tipus d'eines d'alta
qualitat destinades a la formació, sensibilització i difusió. Els productes dissenyats i editats per a la formació són
molt complets i adaptades a les capacitats de l'destinatari i a la cultura local. Els productes dissenyats per a la
difusió i la sensibilització ofereixen una informació clara i concisa. En definitiva, en tots els casos es pot concloure
que s'ha realitzat una gran inversió de temps i recursos humans per a la creació d'aquest tipus d'eines.

Font: elaborat per equip de LINK C + D amb imatges preses de manuals, tríptics i productes dissenyats per ASF en el marc de el projecte

Sense ànim de ser exhaustius, s'identifiquen una significativa quantitat de productes ja generats
que bé poden ser reutilitzats directament o bé objecte de mínimes modificacions i adaptacions
en programes futurs:

●
●
●
●

Política pública i plans estratègics provincials i locals
Fitxes de atendimiento
Enquestes
Base de Dades per a recollida d'informació

●
●
●

Manuals de formació i guies d'activitats
Dissenys de CAI
Productes per a la difusió; fullets, tríptics, falques publicitàries, teatre-fòrum, vídeofòrum, etc.

La consolidació de l'equip local. La consolidació i fidelització d'un equip local format
progressivament, familiaritzat amb l'estratègia de l'organització i amb relacions fluïdes
construïdes amb actors implicats (institucions i societat civil) implicarà una gestió eficient
d'esforços i temps. En tot cas, per poder optimitzar completament el recurs humà local, seria
convenient enfortir les seves capacitats en qüestions específiques del sector d'intervenció.
"Jo no tinc cap formació en matèria de violència de gènere"
"Necessitem formació específica en violència de gènere. De vegades sento alguna inseguretat
per la meva falta d'especialització en el tema "
Membres de l'equip local d'ASF a Inhambane

Utilització de tecnologies de la informació. Un altre àmbit que perfeccionaria l'eficiència en la
gestió seria intensificar l'ús dels recursos que ofereix la tecnologia. L'ús de telèfons mòbils i
l'accés a sistemes de comunicació massius com WhatsApp o plataformes com Youtube es van
generalitzant progressivament i molt especialment entre generacions més joves i, per tant, més
obertes al canvi de pràctiques i mentalitat. La velocitat de transmissió d'informació i de difusió
de continguts per a la formació o sensibilització augmenta enormement enfortint l'ús d'aquests
recursos. En aquest sentit, alguns aspectes en què es podria aprofundir serien entre d'altres:

●
●
●
●

Elaboració de tutorials audiovisuals senzills de fàcil difusió en substitució o per
complement de manuals i eines en paper
Realització de formacions no presencials a través de plataformes en línia
Ús de tecnologia per a la recollida d'informació, elaboració d'enquestes, etc.
Vinculació de la població juvenil en la sensibilització a través de concursos d'audiovisuals

3.3.5 Viabilitat futura de les accions
A) Continuïtat com a responsabilitat comuna
Per al manteniment dels resultats i productes generats es fa necessari garantir la continuïtat de
programes posats en marxa durant l'execució. Es fa necessari per tant l'anàlisi des de la
perspectiva de la sostenibilitat com "continuïtat de les intervencions", o capacitat perquè les
accions, infraestructures i serveis que genera el projecte es mantinguin en el temps.
S'identifiquen una sèrie de factors de la intervenció que s'han treballat de manera que
contribueixen decisivament a la continuïtat futura dels productes.
Generació i implementació de política pública. S'ha comprovat que hi ha un estret alineament
de les accions d'ASF amb les prioritats establertes en els plans nacionals i lleis diverses que han
estat promulgades en els darrers 10 anys. De fet, la mateixa ASF ha fet un treball de recopilació
i anàlisi de les lleis i instruments de política pública més rellevants en la matèria com a base de
la identificació i el disseny del programa. Un dels grans problemes de país és la dificultat perquè
aquestes lleis siguin aplicades a nivell local, ja que en els àmbits provincials i locals no hi havia
plans quan el projecte va ser identificat. Les accions desenvolupades han contribuït
decisivament a la vinculació de la generació de política pública en els nivells nacional, provincial

i de districte. No només s'han generat instruments de política pública, sinó que s'han dissenyat
eines per a la seva posada en marxa. Aquests instruments i eines tenen una vocació de
permanència en el temps. D'altra banda, les accions d'enfortiment de capacitats de personal
vinculat a les institucions (especialment a l'atenció a la població) contribueixen igualment a
l'extensió en el temps dels productes i resultats assolits. Per tant, l'acció resulta decisiva per a la
continuïtat d'efectes i productes.
"Al CAI no hi ha gaire rotació de personal. Els equips destinats per les diferents institucions és
estable "
Grup focal amb personal destinat al CAI a Inhambane

La coordinació i articulació d'accions. Cal destacar molt especialment l'activa participació de
l'organització en espais de coordinació i articulació d'accions. La participació en espais diversos
ha constituït un pilar important de la intervenció d'ASF i s'ha desenvolupat en diferents escenaris
produint diferents efectes:
Coordinació amb ONG internacionals
Coordinació i complementarietat amb entitats institucionals
Coordinació amb entitats de la societat civil
En aquests espais es contribueix a definir accions i estratègies d'especial impacte per a la
població i amb més garanties per a la seva sostenibilitat.
Participació-apropiació-continuïtat. Com s'analitzarà més extensament amb posterioritat,
s'han generat uns espais de participació per a la societat civil que enforteixen la seva connexió
amb la institucionalitat i l'apropiació de les polítiques públiques i dels instruments habilitats. En
la mesura que s'enforteix l'apropiació de les accions per part d'institucions i de la societat civil,
això contribueix decisivament a la seva continuïtat en el temps.
Ús de tècnica apropiada. La qualitat de les obres de construcció i els dissenys utilitzats, com s'ha
indicat anteriorment, contribueixen a la durabilitat de les obres i a la sostenibilitat de les accions.
Seguiment tècnic i acompanyament. El seguiment i acompanyament resulten especialment
rellevants per a garantir la continuïtat de l'acció.
El seguiment té múltiples objectius:
Investiga sobre l'interès i la voluntat de les diferents persones involucrades de continuar
o mantenir l'acció en el temps;
● Prepara els diferents grups implicats perquè passin de ser beneficiaris a apropiar-se de
la intervenció, a subjectes actius, actors del seu desenvolupament;
Analitza les condicions que fomenten o obstaculitzen l'apropiació de les accions;
Identifica les necessitats dels grups involucrats en les accions per salvaguardar la seva
participació en el temps.
●

Processos de seguiment, assistència tècnica i acompanyament més intensos i amb terminis de
temps més extensos contribuiran a evitar algunes situacions susceptibles de millorar que es
poden identificar en la intervenció i que afecten tant la qualitat de les accions com la generació
de capacitats. Per tant, és important comptar amb un període de temps adequat i suficient per
a l'acompanyament posterior a les accions, sobretot de formació. Haver comptat amb un

període de seguiment, per exemple, de la tasca dels agents de proximitat, podria haver facilitat
més informació sobre l'impacte en la població i la possibilitat d'ajustar el procés, si hagués estat
necessari, incloent altres col·lectius influents en el grup d'agents (llevadores per exemple) o
dotant aquests col·lectius amb més material.
B) Continuïtat d'accions i estratègia de sortida
Directament relacionat amb l'acompanyament a la població hi ha la definició d'unes adequades
estratègies de sortida de l'organització d'àmbits geogràfics. Tenint en compte que l'organització
apunta a un canvi de llocs d'intervenció, cal establir una estratègia gradual, per passos i
mantenint un procés de seguiment, monitoritzant l'impacte i la sostenibilitat en el temps.
Es recomana que el Mecanisme multisectorial lideri aquest procés, elaborant un pla operatiu
que contempli l'anàlisi dels indicadors del projecte i els de les contraparts. Aquesta anàlisi podria
ser el punt de partida per decidir quins són els components que el projecte vol mantenir després
del seu tancament; quins són sostenibles per a les contraparts, quines beneficien les comunitats
i quins es poden dur a terme sense la presència d'ASF i com modificar i adaptar els altres.
El mecanisme multisectorial podria encarregar-se també fer el seguiment del pla i assegurar-se
del seu bon desenvolupament.
3.4 IMPACTE ACONSEGUIT I ESPERAT
3.4.1 Les bases per al canvi de determinants socials
El primer impacte, i potser el principal, que s'identifica és que el tema de la violència de gènere
està en el discurs polític i social a Inhambane. Fruit de les accions del programa i dels esforços
conjunts d'institucionalitat i societat civil la violència de gènere va deixant de ser poc a poc un
tema tabú o una qüestió que s'ha d'arreglar en l'àmbit estrictament familiar per a ser tractat
com un problema social . Les accions desenvolupades en diferents línies d'intervenció que
abasten des de l'àmbit institucional provincial fins a les activitats comunitàries per a la difusió
han contribuït notablement a consolidar un "discurs sobre la violència de gènere", una reflexió
conjunta a tots els nivells que ha col·locat aquest tema en nivells de coneixement i
conscienciació molt significatius. Els murals que ocupen espais públics de referència a la ciutat
d'Inhambane són un exemple il·lustratiu de l'esforç que s'ha realitzat per situar aquesta
problemàtica en un espai de discussió i reflexió per a tota la societat.

Figura 14. Bases per al canvi de determinants socials
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Tractant-se com es tracta de problemes, la solució dels quals requereix canvis estructurals de
llarg abast en les societats. Es pot considerar que s'han construït unes bases fermes sobre les
quals les pròpies institucions i la societat civil podran impulsar aquests canvis. En definitiva, en
general les persones entrevistades coincideixen que la intervenció d'ASF ha estat fonamental en
la generació d'eines que fonamenten les bases per a la creació d'un canvi de determinants
socials. 8
"Des de sempre això era un problema ocult. Això ha canviat. A poc a poc tot està sortint a la
llum i ja ho vam parlar amb naturalitat. Això és el més important; ja ho vam parlar i discutir."
Representant OSC d'Inhambane

Múltiples impactes amb múltiples percepcions
Les intervencions d'ASF es desenvolupen bàsicament en diferents àmbits que responen a
diferents problemàtiques: atenció, prevenció i difusió.
D'una banda, s'ha realitzat un treball enfocat a l'enfortiment institucional fundat en la recerca
de la conceptualització del concepte de violència de gènere i en les respostes de les institucions
al problema així com la condivisió a tots els nivells administratius (provincial i de districte).
En aquests casos destaquen impactes per a les comunitats com l'accés a mecanismes d'atenció
més enfocats a les dones, els Centres d'Atenció Integrats (CAI) i a nivell dels actors la creació de
mecanismes de coordinació consolidats entre institucions i associacions de la societat civil.
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Figura 15. Centre d’Atenció Integrada, Districte de Maxixe, província d’Inhambane
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D'altra banda, a l'espai dedicat a la prevenció i detecció es presenten unes accions centrades
sobretot en formació d'associacions, institucions i d'agents referents de les comunitats, i falques
de ràdio, tant en àrees urbanes com rurals.
Les accions de sensibilització han estat enfocades a introduir:
●

El concepte de violència de gènere en unes comunitats molt perjudicades per
determinants socials que normalitzen el fet de desenvolupar-se la violència entre els
murs domèstics

●

Mecanismes de denúncia de casos, a qui dirigir-se (xarxa de suport)

●

Ruta a seguir en cas de violència física i psicològica (CAI)

En aquests casos, els entrevistats ressalten que l'estratègia d'acció es dirigeix a crear efectes a
llarg termini:
1

L'elecció dels agents formats ha estat totalment pertinent i reeixida ja que han estat
escollits directament entre els actors comunitaris de referència (Agents polivalents de salut,
integrants de comitès comunitaris, líders comunitaris...). Això permet que els missatges
vagin impregnant poc a poc i molt més enllà del període d'execució del projecte. És, per

tant, un mecanisme dirigit a traslladar missatges de forma constant a l'interior de les
comunitats a través de les seves persones de referència, transcendint de missatges
puntuals emesos a través de campanyes de difusió. S'ha demostrat una acció amb fort
potencial en la disseminació del missatge i de la capil·larització del concepte de violència
de gènere, com a concepte que necessàriament ha d'integrar-se en les accions censurables
per una societat. Es tracta, per tant, d'una estratègia de "pluja fina i constant" sobre les
comunitats molt pertinent per a la progressiva penetració de missatges i la generació
d'efectes a llarg termini.
2

L'acostament de les institucions a la societat civil, a través dels mecanismes de
coordinació com Fòrum o de fires i activitats similars contribueix a generar espais de
confiança en les institucions per part de la societat i a un millor coneixement de la realitat
social per part de les institucions.

Les accions de prevenció i sensibilització han resultat de difícil mesurament quantitatiu; d'una
banda, per contratemps logístics ja que per causa de la pandèmia no s'han pogut realitzar moltes
activitats presencials i; d'altra banda, perquè no s'han pogut trobar dades que relacionin
directament les activitats de sensibilització i l'augment de casos de denúncies. Per poder crear
una estratègia de prevenció més mesurable i eficaç és convenient que es basi en investigacions
sociològiques que examinin en profunditat la causa de la violència i els titulars de poder de
decisió. A més, aquestes activitats han de ser identificades adequadament per fomentar la
replicabilitat.
Sembla indispensable, llavors, fer un esforç per analitzar aquests aspectes, sistematitzar i
extreure conclusions i aprenentatges per a projectes futurs. A propòsit, hi ha diverses eines com
la CAP (coneixements, actituds i pràctiques o estudi sobre determinants socials).
Un estudi d'aquest tipus pot ser essencial per identificar estructures socials i aportar solucions
per eradicar el problema, tal com s'esmenta en la frase següent d’aquest article sobre els
determinants de gènere de la Universitat de Mèxic:
La violència de gènere és un problema de salut pública, social i de drets humans, que està present
a nivell mundial i penetra en totes les classes socials, tots els nivells socioeconòmics i edats. Tot
i que la violència de gènere té serioses conseqüències en la salut de les víctimes, podent arribar
fins a l'homicidi o suïcidi, segueix considerant-se com un problema d'espais privats, però, s'han
de generar polítiques que eradiquin el problema. La violència de gènere té les seves arrels en les
desigualtats de gènere construïdes a través del temps per la societat i realitzades per diverses
estructures de la mateixa. Cal analitzar els determinants socials que influeixen en la violència de
gènere per identificar les parts modificables d'aquest problema.9 En el marc de la intervenció
s'identifiquen, de tota manera, una sèrie d'accions que generen múltiples efectes positius per a
les
comunitats
o
determinats
grups
poblacionals:
1. Apropiació i autoestima mitjançant la generació d'espais de participació multisectorials
de la societat civil.
2. S'ha generat seguretat mitjançant la definició d'una estratègia clara contra la violència
de gènere.
3. Creació d'espais d'agregació i festes que han permès enfrontar i tractar l'estigma de la
violència.
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4. Proximitat i apropiació mitjançant l'aplicació d'un enfocament sociocultural adequat
(creació d'un corpus lèxic en tswa sobre la violència de gènere i les respostes de les
institucions, ús de materials locals per a la construcció per generar un lloc acollidor per
a la víctima).
5. Sensació de confiança i seguretat mitjançant la creació d'una incipient xarxa de suport
a nivell comunitari per a detecció i derivació.
En l'exemple que hi ha a continuació s'identifiquen una sèrie d'efectes o impactes que es
presenten simultàniament. Un conjunt d'efectes que abasten diferents plans i que suposen el
veritable valor d'una intervenció per a la comunitat tot i que alguns siguin de difícil quantificació.
Figura 16. Gràfic d’impactes
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3.4.3 Valoració de l'impacte: més enllà del mesurament
D'una anàlisi basada en dades quali-quantitatius de totes les intervencions del programa, les
accions que han suposat un impacte més visible són les de construcció d'una política pública
d'atenció basada en l'elaboració del pla provincial i plans de districte, la construcció /
rehabilitació d'infraestructures, dotació d'equipament i la formació de personal del CAI.
Aquestes accions han suposat de fet, un incentiu per a les direccions provincials i de districte, i
un element de dinamització de la capacitat local per donar veu a la violència de gènere i intentar
donar respostes conjuntes. L'impacte generat en aquestes línies és clar; les autoritats
d'Inhambane compten amb un complet entramat de mitjans per a la implementació
d'estratègies enfront de la violència de gènere. Igualment, la població i especialment les víctimes
tenen accés a un sistema d'atenció de gran qualitat que genera a la usuària sensacions molt
positives segons es desprèn dels testimonis recollits. En aquest sentit, com s'ha indicat
anteriorment, cal destacar la qualitat de les obres realitzades als CAI. La qualitat tècnica en els
dissenys i l’execució de les obres, l'ús es materials locals i la preocupació per generar espais
amables per a les usuàries dels serveis generen aquestes sensacions essencials en uns moments
tan durs per a elles; seguretat, comoditat, anonimat i no assenyalament.

Figura 17. Avaluació del personal tècnic de les institucions vinculades a l’atenció a la víctima sobre l’impacte del projecte en els usuaris del servei CAI
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Hi ha un limitant clar per a l'anàlisi d'impactes sobre víctimes ja que no es compta pràcticament
amb informació directament facilitada per elles. Per la seva banda, el personal vinculat a
l'atenció ha realitzat una valoració molt positiva dels efectes generats per les millores
implementades pel projecte en la població usuària dels serveis d'atenció.
Com pot observar-se en les enquestes realitzades al final del període d'execució entre el
personal tècnic vinculat a l'atenció, la valoració del component d'atenció és molt positiva.
Aquesta valoració contrasta amb la que es realitza sobre l'impacte de les accions vinculades als
àmbits de prevenció i sensibilització.
Figura 18. Avaluació d’impactes d’accions de prevenció i visibilitat (elaboració de l’enllaç equip
C+D basat en l’anàlisi d’enquestes realitzades per PPA)

Font: elaboració equipo LINK C+D con base en treball realizado por ASF

Les accions han millorat, segons les escasses dades quantitatives obtingudes en el marc
d'aquesta avaluació, la incidència de la denúncia i l'ús dels serveis. 10 Aquesta escassa informació
apunta a un increment tant de la denúncia com de l'ús dels serveis d'atenció (bàsicament el CAI).
No existeixen estudis que ens ajudin a entendre la totalitat dels factors d'aquest augment. No
obstant això, resulta versemblant considerar que la millora de la cobertura i de les instal·lacions,
la formació de personal i la xarxa d'agents, hagin motivat la població a usar els serveis.
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Com s'ha esmentat anteriorment, el sistema de gestió participativa ha generat uns impactes
positius. L'acció del Programa ha afavorit les condicions per a l'acostament d'actors i ha donat
suport, en altres casos, accions concretes que apunten a l'avanç de processos d'integració.
●
●
●
●

Enfortiment d'Associacions de la societat civil i acostament en espais comuns, com el
Forum provincial, el comitè coordinador i el consell tècnic.
Elaboració participativa dels Plans estratègics provincials i de districte.
Creació a nivell nacional de la fitxa única i del sistema de gestió.
Intercanvis d'experiències a Barcelona

El model de participació activa i coordinació amb les associacions que s'ocupen de violència de
gènere i formació de referents rellevants de les comunitats que es va adoptar ha contribuït a
impulsar un enfortiment d'algunes estructures associatives; per exemple, en el cas de MAHALHE
que està ampliant les seves intervencions més enllà de l'àmbit provincial d'Inhambane.
En el marc de les intervencions s'identifica una gran quantitat d'efectes que abasten a més
diferents àmbits temporals. Així, efectes immediats com la disponibilitat de centres d'atenció de
dones víctimes conviuen amb accions que apunten a generar efectes a llarg termini i a canvis
permanents en la pròpia autopercepció de les comunitats.
Entre els efectes immediats es pot destacar que les comunitats de l'àrea d'atenció dels cais són
conscients de l'existència dels mateixos i dels serveis que presten. A això han contribuït diferents
accions realitzades en el marc de el projecte i no només de difusió. L'evident millora de les
condicions i la qualitat de l'servei contribueix al fet que el "boca a boca" impulsi el coneixement
i percepció de la comunitat sobre aquests serveis.
"Jo he animat a altres dones de la meva comunitat a denunciar i els he explicat la meva
experiència i el bé que em van atendre al CAI"
Víctima de violència de gènere usuària de CAI

Entre la generació d'efectes a més llarg termini, destaquen per exemple iniciatives com la de
fomentar i donar suport a la construcció de el Pla provincial i de districte que regulen la
coordinació de les accions contra la violència de gènere.
L'elaboració d'aquests plans ha habilitat i enfortit espais de participació de la població i la
societat civil i enforteix la institucionalitat pròpia de les comunitats. Addicionalment, cal
destacar que la metodologia per a la construcció d'aquestes eines ha comptat amb una àmplia
participació que contribueix a generar-ne una major apropiació.
El quadre següent tracta de sistematitzar els efectes i canvis observats en l'avaluació, mitjançant
el temps, de el procés de participació i coordinació.

Figura 19. Consolidació d’espais de participació i coordinació
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3.4.4 Multiplicadors d'impactes: del local al nacional
En relació amb l'anàlisi d'impactes cal fer referència a l'alta qualitat de les accions i els
mecanismes de col·laboració interinstitucionals com a factors multiplicadors dels mateixos. En
un projecte o programa dissenyat per aconseguir impactes a nivell local i provincial, són diversos
els exemples que s'identifiquen en els quals aquests impactes en l'àmbit de la generació de
política pública i eines per a l'atenció fan un salt per passar a nivell nacional. Aquest és un dels
aspectes que considerem més rellevants pel que fa al valor afegit i impactes no previstos del
programa.
"Estem molt satisfets amb el que hem aconseguit. En el tema de la violència de gènere,
Inhambane és una referència a nivell nacional "
Representant d'entitat pública a Inhambane

Cal destacar molt especialment els salts d'escala que s'identifiquen en les següents accions:

●
●

●

El Pla Provincial d'Inhambane contra la violència de gènere elaborat en el marc del
programa ha estat pres com a referència per al disseny del Pla Nacional.
La Base de Dades dissenyada amb la participació d'ASF i que nodrirà el sistema d'atenció
als CAI i oferirà informació de qualitat sobre afectació del fenomen de la violència de
gènere ha estat valorada molt positivament pel govern de Moçambic, que ha decidit
que s’apliqui a nivell nacional.
Els dissenys per a la construcció del CAI de Zavala s'han pres per part de Ministeri de
Salut com a referent per a la construcció de CAI a nivell nacional.

Figura 20. Salt d’impactes del local i provincial al nivell nacional

Dissenys CAI de Zavala com a prototip a nivell nacional
Bases de dades per a gestió d'informació
Pla Provincial d'Inhambane com a base per al
disseny de el Pla Nacional
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Efectes no previstos
A més dels salts d'impacte descrits, un altre efecte positiu que no preveu l'execució del projecte
és l'enfortiment dels espais acadèmics d'investigació i discussió sobre gènere. Fruit de la relació
de col·laboració establerta amb la Universitat Pedagògica de Maxixe per a la traducció de la Llei
29/2009 a l'tshwa (idioma local), s'ha generat una inquietud acadèmica que ha cristal·litzat en
la creació d'un Departament de Recerca en Gènere a l'interior de la universitat.
Finalment, cal assenyalar els possibles efectes negatius que poden presentar-se per a les
víctimes que acudeixen al sistema d'atenció potenciat pel projecte. Com s'ha indicat en l'apartat
de Pertinència, la denúncia genera una sèrie de conseqüències per a la denunciant que abasten
tant els àmbits personal com familiar, social, econòmic, etc. Un cop que una dona denunciant
abandona el CAI i torna a casa, es desencadenen un seguit de conseqüències derivades de la
seva decisió que ella ha d'afrontar en molts casos en absoluta soledat o amb febles xarxes de
suport. Aquestes conseqüències poden derivar en tot tipus de situacions, des d'un sentiment de
solitud i abandó, passant pel rebuig i el retret social, l'amenaça per part de familiars de l’autor o
fins i tot la violència física. Caldrà, per tant, dissenyar futures accions que contemplin mesures
per pal·liar o corregir aquests hipotètics efectes negatius o riscos que s'assumeixen després de
la denúncia.
3.4.6 Sistemes de seguiment i monitoratge d'efectes
L'organització s'ha dotat d'una estructura global que li permet, més enllà del projecte i del
finançador, entendre les accions segons una configuració elaborada amb una òptica a mitjà
termini. Aquest treball, començat fa 5 anys i que encara segueix en marxa, facilita i simplifica el

disseny i la utilització d'eines i instruments, així com la implementació de sistemes de
monitorització i seguiment comuns per a tots els projectes amb una lògica de valoració
d'impacte.
En aquest sentit, el procés de monitorització establert per ASF i les eines dissenyades apunten
molt més a la rendició de comptes (indicadors) que a l'anàlisi i la visualització d'impactes sobre
les comunitats. Es perd així l'oportunitat d'identificar efectes de les accions que abasten
diferents titulars de drets; així, per exemple, és impossible conèixer amb certesa el tipus
d'efectes generats per un programa de sensibilització a les esferes individual, familiar i
comunitària.
En aquest sentit, seria recomanable dissenyar eines adequades per identificar i mesurar aquests
impactes potser començant per comunitats pilot, i incloent aquests mesuraments en una
estratègia de sortida, combinant així l'impacte amb la sostenibilitat. Algunes eines que poden
contribuir a aquest fi podrien ser:
- L'estudi i anàlisi de casos concrets
- La realització d'investigacions de camp en comunitats representatives
- La inclusió en les formacions d'agents de proximitat de continguts per a la identificació
d'impactes i la posterior celebració de jornades de treball amb aquests agents.
El mesurament d'aquests impactes permetria sobretot entendre més de prop les necessitats de
les dones i familiars i valorar el que s'amaga darrere de la violència per poder afinar els missatges
i també identificar els referents més adequats.
"Les dones de les comunitats han d'escoltar a la tia paterna per poder legitimar les seves
decisions"
Integrant de l'equip d'ASF

"Caldria una investigació que ens expliqui el perquè de certs comportaments per poder
combatre'ls"
Valodia, Associació Mahalhe

En les activitats de formació de professors i associacions es pot enfortir el mecanisme de
seguiment i avaluació de les accions per tal d'identificar impactes reals assolits per les mateixes;
aplicacions reals d'aprenentatges, nivells d'incidència davant de casos identificats, quantitat de
remissions realitzades, etc.
El seguiment i avaluació ha estat més adequat en les accions de sensibilització, en què ASF s'ha
involucrat activament realitzant propostes de millora, per exemple, en les accions de
sensibilització de vídeo-fòrum en què es va intervenir realitzant recomanacions per evitar
possibles efectes negatius en el trasllat de missatges.
"Ens vam adonar que calia enfortir l'enfocament de gènere del propi grup d'artistes a l'hora de
traslladar els missatges"
Responsable de el projecte d'ASF a Inhambane

3.5 APROPIACIÓ I FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
3.5.1 Capacitat institucional: una acció d’èxit i intensa
Tot el cicle del projecte, des de la identificació fins a l'avaluació, ha estat marcat per un caràcter
de recerca contínua de coordinació i participació. A nivell institucional han estat involucrades
totes les entitats que s'ocupen de gestió de la violència de gènere en diferents fases i espais.
L'enfortiment institucional aconseguit va més enllà de la tradicional formació de personal
d'entitats públiques ja que s'han aconseguit:

●

●
●

Unes institucions compromeses i properes a la societat civil. Una forta vinculació entre
institucions i societat civil s'ha aconseguit a través dels espais de coordinació com el
Mecanisme multisectorial i els de participació com els Forum provincials.
Instruments de planificació de política pública.
Modernes i eficients eines de gestió com la base de dades dissenyada per a la
recol·lecció i gestió d'informació essencial.

Com comentàvem, s'han desenvolupat uns mecanismes de coordinació i participació operatius,
consolidats i efectius que contribueixen decisivament a l'assoliment de resultats, a l'apropiació
per part de les institucions i de la sostenibilitat de la proposta.
Aquests mecanismes 11 han suposat una millora de la capacitat política dels actors locals, en
termes de participació i de negociació i una millora de la capacitat administrativa en termes de
coordinació, col·laboració i responsabilitat.
Figura 21 Capacitat política dels actors locals

Font: Rodrigo Sandoval Almazán. Universitat Autónoma del estado de México Instituciones formales e informales para la
asociación intermunicipal en Oaxaca 34° NÚMERO Enero-Abril 2020. Revista Electrónica del Centro de Estudios en Administración
Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales,
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Les persones entrevistades han reportat també en general la necessitat d'incrementar el
treball amb el sector justícia, ja que quan les dones surten del CAI estan exposades a diferent
tipus de situacions de risc, com s'ha indicat anteriorment. 12
Les autoritats provincials i de districte de les localitats interessades pel projecte i els líders
tradicionals van acollir favorablement la intervenció demostrant un bon grau de participació en
les formacions i un bon coneixement de les activitats del projecte.
En el marc de el projecte es van reforçar mecanismes de concertació ja existents, com el
mecanisme multisectorial i en van crear de nous, com el Fòrum provincial o el Comitè de
coordinació del projecte. Aquests mecanismes van ser una valuosa eina per a l'apropiació ja que
es va aconseguir no només augmentar l'interès i l'atenció cap al greu problema de la violència
de gènere sinó augmentar l'autoestima de les institucions ja que les eines creades van ser
exportades a nivell nacional. En definitiva, es pot dir que la institucionalitat s'ha constituït en
motor per a l'impuls de les activitats i per tant en aliat essencial per a la seva continuïtat, malgrat
diverses dificultats.
Una dificultat que ha incidit molt en el desenvolupament del projecte és que es va posar en
marxa en un context de canvis institucionals: la promulgació d'una nova llei de descentralització
administrativa que introdueix una ampliació del poder de les assemblees municipals i l'elecció
directa dels governadors provincials, que fins ara havien estat nomenats des del nivell central.
Aquesta nova llei ha obert nous espais de concertació a nivell local que han suposat una
necessitat d'adaptació del projecte. En el marc d'aquests canvis institucionals, la Direcció
Provincial de Gènere. Infància i Acció Social ha estat destituïda i en el seu lloc han estat creats
els SPAS. L'eliminació d'una entitat institucional ha suposat molta confusió i incertesa, ja que no
es van definir clarament, segons l'opinió dels entrevistats, la divisió de tasques i responsabilitats.
Aquesta Direcció Provincial, després d'un any ha estat reconstituïda, mantenint els SPAS,
comportant una dificultat ulterior en la divisió de responsabilitats entre entitats institucionals.
Intercanvi d'experiències i transvasament de coneixements. Una menció específica mereix la
participació de representants d'entitats públiques d'Inhambane al Fòrum Contra les Violències
de Gènere que organitza la Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere de Catalunya.
Aquesta activitat s'ha constituït en una magnífica oportunitat per a aquests representants ja que
han pogut conèixer experiències més consolidades de sistemes d'atenció a les víctimes de
violència de gènere per tal de poder aplicar aprenentatges. Igualment, s'ha pogut constatar que
aquestes experiències han generat altres efectes en els participants com un enfortiment de
l'autoestima i la "renovació d'energia" per continuar el seu treball. Finalment, cal destacar la
positiva valoració que es fa de la iniciativa per part de la representant de la pròpia ACCD a
Moçambic
"Quan vam conèixer les experiències de el sistema d'atenció a Catalunya ens vam adonar que
estàvem fent les coses en la direcció correcta; per a mi va suposar una injecció de moral."
Membre de DPS a Inhambane
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En Mozambique, cuando se presenta una denuncia por violencia de género, la policía debe abrir una investigación.
Sin embargo, al igual que en Sudáfrica, muchas víctimas se muestran reacias a presentarse debido a la presión de la
sociedad para soportar la violencia doméstica, la dependencia financiera del perpetrador y la falta de confianza en el
sistema de justicia penal. Según organizaciones de la sociedad civil, en algunos casos se acusó a agentes de policía de
desestimar las denuncias de violencia de género porque las veían como asuntos familiares y no como delitos. El
estigma en torno a la violencia sexual también se citó como un factor que contribuyó a la subnotificación. Los Estados
deben garantizar que las mujeres y las niñas sigan teniendo acceso a la protección policial y la justicia, así como a
albergues y otros servicios de apoyo para escapar de la plaga de la violencia de género.

"En aquest tipus d'iniciatives és essencial el programa d'activitats que s'organitzi per als
participants un cop es trobin a Catalunya. En aquest sentit, ASF va organitzar una agenda molt
completa i això facilita que l'activitat ofereixi millors resultats."
Representant de l’ACCD a Moçambic

3.5.2 Participació de la població i apropiació
Les actuacions desenvolupades en la intervenció han arribat a tots els col·lectius previstos i s'han
desenvolupat de manera participativa. El disseny de processos participatius es constitueix en un
mitjà que facilita l'apropiació dels projectes per part d'institucions, comunitats i població
destinatària que, al seu torn, contribueix a la sostenibilitat d'activitats.
"El disseny del CAI va ser un procés participatiu. Entre tots vam decidir la distribució que era
necessària per als diferents serveis. El producte ens agrada molt i recull el que es va plantejar."
Grup focal amb personal destinat al CAI

No obstant això, la participació no garanteix l'apropiació. Hi ha altres factors que garanteixen
l'apropiació, aquests factors responen a la cobertura de les necessitats i representa el valor
afegit del projecte.
El programa ha contribuït a respondre necessitats identificades en la fase inicial. A títol
d'exemple n’esmentem alguns:
Necessitats fisiològiques: Salut física i mental.
Autonomia i llibertat: llibertat d'escollir els seus propis somnis, objectius de vida per realitzar els
seus projectes.
Interdependència: Amor, compressió, empatia, justícia, confiança, respecte, seguretat, suport
Joc: Diversió, riure, temps lliure.
Celebració: celebrar la vida, celebrar la mort.
Segons el treball de camp realitzat, les persones entrevistades i els documents revisats, s'ha
elaborat un quadre de valors afegits del projecte que garanteixen la sostenibilitat de les accions.
Figura 22. Taula de valors afegits del projecte amb efecte sobre la seva sostenibilitat

Font: elaboració equipo LINK C+D

3.6 ENFOCAMENT DE GÈNERE
El marc teòric que s'utilitzarà per a reflexionar sobre la transversalització de l'enfocament de
gènere és el que el defineix com: "Un procés i un posicionament davant el projecte, i el treball
en el terreny, que consideri les disparitats existents entre homes i dones i altres determinants,
sense l'anàlisi constant en totes les fase del projecte no resulta factible un apropiat acostament
a la realitat social i l'abast dels objectius ".
3.6.1 L'anàlisi de gènere en el cicle del projecte. Una tasca que no s’acaba.
ASF ha dissenyat l'estratègia de el projecte intentant contribuir activament al fet que el
component de gènere s'integri horitzontalment en totes les fases del projecte i de manera
participada. A continuació, analitzem l'enfocament aplicat en diferents fases i en destaquem
alguns elements que tindrien marge de millora.
Identificació
Les relacions de gènere no romanen estàtiques en el temps. Hi ha molts factors externs que
influeixen en els canvis: sequeres, guerres, processos d'ajust estructural, crisis econòmiques...
Aquestes són circumstàncies que porten canvis en processos molt curts. Aquests factors
impliquen mesures a curt i mitjà termini i en molts casos no són controlables però sí previsibles
o a considerar. És el que en la matriu de projectes es coneix com a hipòtesi. En el cas de la
intervenció es van analitzar detingudament aquests factors i es van considerar com a condicions
externes.
Un altre tipus de factors impliquen un treball a llarg termini i es refereixen a processos més lents
a l'estar arrelats històricament en les societats (normes religioses, divisió sexual de la feina, lleis,
etc ...); trets culturals. Des de la perspectiva de gènere és molt important realitzar l'anàlisi
d'aquests factors tant en el macro com en el micro.
Hi ha una categorització dels factors que influeixen en les accions de desenvolupament:
• Factors socioculturals: Estudi del tipus de família i organització comunitària.
• Factors polítics: Paper de l'Estat, legislació, pressupostos de l'estat, etc.
• Factors ambientals: Control de recursos, tinença i propietat, etc.
• Condicions financeres i econòmiques: Activitats econòmiques, generació d'ingressos,
diferències de costos en microempreses, etc.
• Factors tecnològics: El no accés a les noves tecnologies i analfabetisme tecnològic.
Aquests factors han estat analitzats durant la fase d'identificació a través de la participació i
col·laboració d'un complex entramat d'actors, institucionals i societat civil que ha permès a
l'organització disposar d'un punt de partida estructurat i precís.
Seria recomanable en una nova fase d'intervenció, posar més èmfasi en els factors socioculturals
i ambientals per poder crear una base per a un treball de sensibilització més capil·lar. Això
permetrà completar els programes de formació dels agents de proximitat amb elements de
coneixement més profund que els facilitarà:

▪

No pensar en les dones com un grup únic; dins de les dones hi ha subgrups per edat,
preferència religiosa, etc. i aquests subgrups tindran unes característiques i necessitats
concretes que s'haurien de tenir en compte abans de començar qualsevol acció.

▪
▪

Conèixer la disponibilitat real del recurs temps per part dels diferents grups de dones
amb què treballem; d'aquesta manera es pot saber amb certesa quins compromisos
podran assumir dins de tot el procés.
Conèixer les desigualtats i relacions de poder entre els grups de diferent influència dins
d'una comunitat: 1) Participació en òrgans de decisió. Capacitat organitzacional
(capacitat de lideratge, lideratge només en dones de grups d'elit, maduresa dels grups
de dones, obstacles domèstics per a la participació en organitzacions de dones, edat i
moment en el cicle de reproducció; 2) Qualitat de la participació en la acció de
desenvolupament; participació de les dones en el procés de desenvolupament i el grau
en què aquesta participació proporciona oportunitats que condueixin a
l'empoderament d'aquestes dones.

Cal destacar la importància que s'hagi realitzat, en la fase d'identificació, una anàlisi de gènere
sense caure en processos aïllats de dones només per a dones. La identitat masculina en tot
procés de desenvolupament és necessària i ha estat presa en compte.
Formulació
L'anàlisi de la lògica d'intervenció subratlla el treball de participació realitzat al llarg de tot el
projecte i demostra que l'organització ha pres en compte la importància que les dones siguin
protagonistes del canvi: totes les entrevistes realitzades apunten que el projecte ha determinat
un impuls al procés d'apoderament femení que abans no existia.
"El programa va permetre treballar a diferents nivells: institucional, educatiu, social i va
potenciar el protagonisme de les dones"
Integrant de l'equip local d'ASF

Cal destacar que en el projecte s'han tingut més en compte els indicadors quantitatius que els
qualitatius. Aquests indicadors són més fàcils d'analitzar i, per tant, de veure els progressos dins
dels projectes; però dins d'aquestes anàlisis s'ha deixat fora l'esforç aportat per les dones.
Podem veure amb claredat quantes dones han estat capacitades, quantes han pogut participar
en l'elaboració del pla estratègic provincial i quantes, en general, han participat activament en
les activitats; però aquests indicadors deixen fora variables com l'esforç desenvolupat per les
dones, els obstacles que han trobat en el camí, tot això es pot observar a través dels indicadors
qualitatius.
Els indicadors qualitatius es formen per opinions, punts de vista de les persones involucrades en
l'acció de desenvolupament. Se centren en les experiències personals dels individus i és aquí on
es pot visualitzar amb precisió què senten les dones. L'ús d'aquests indicadors pot ser molt
valuós per promoure i conèixer els interessos dels diversos grups implicats, especialment els de
les dones, i propiciar la participació.

Irene Lopez13

La finalitat dels indicadors amb perspectiva de gènere és la de detectar canvis en les relacions
de gènere a través del temps. Serveix per detectar canvis en l'estatus, responsabilitats,
oportunitats i rols entre homes i dones i per a mesurar, per tant, el progrés en la igualtat de
gènere.
És recomanable, per tant, considerar en futures intervencions dos tipus d'indicadors relatius a
l'enfocament de gènere; quantitatius i qualitatius.
Execució
En l'execució del projecte s'evidencia la preocupació per implementar un enfocament de gènere
adequat. Un bon exemple el constitueixen les formacions realitzades amb els membres dels
comitès comunitaris de Gestió de Desastres. Es va realitzar formació sobre afectacions i riscos
específics per a les dones en una situació d'emergència per desastre natural. Les persones
entrevistades manifesten tenir claredat sobre la situació d'especial vulnerabilitat de les dones
en aquestes situacions. No obstant això, tot i la pertinença de l'acció i de les capacitacions
realitzades, les persones entrevistades tenen poca claredat sobre mesures específiques per a la
protecció d'aquest col·lectiu i no manifesten haver implementat aprenentatges de les
formacions rebudes.
"En els desastres hi ha més violència contra les dones perquè hi ha tensió i comportaments
negatius"
"Des que vam rebre la formació hi ha hagut 3 emergències, però no recordo que hàgim aplicat
mesures especials per protegir les dones"
Grup focal amb membres de Comitès Comunitaris de Gestió de Desastres
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Aquesta manca d'aplicabilitat reflecteix les dificultats de seguiment a causa de contratemps
aliens a l'organització, com la pandèmia de Covid-19, i a la necessitat d'intensificar
l'acompanyament i monitoratge de les accions de formació, com s'ha indicat anteriorment.
3.6.2 Capacitat i voluntat per treballar amb perspectiva de gènere
Arquitectura sense Fronteres, des que va començar a tenir en compte la possibilitat de
posicionar-se com actor en la lluita contra la violència de gènere a Moçambic, ha començat un
treball detallat a nivell de tota l'organització, de conscienciació i transversalització de
l'enfocament de gènere.
S'ha dotat el suport d'una organització externa, Almena cooperativa feminista que treballa en
projectes estratègics d'incidència política per introduir nous models de gènere. Amb aquesta
entitat, ASF ha treballat principalment a crear eines i continguts per sustentar accions de política
pública i treball en xarxa per a l'abordatge i l'eradicació de la violència masclista, fent èmfasi en
la coordinació com a estratègia clau.
Pel que fa la transversalització i incorporació de la perspectiva de gènere en l'organització el
treball és encara incipient, tot i que cal reconèixer la voluntat per part d'ASF de treballar en
aquest enfocament i els passos fets (formacions en gènere, assessorament sobre el tema
d'assetjament sexual i suport a la comissió de gènere d'Arquitectura Sense Fronteres) van en la
direcció correcta. S’ha començat un llarg recorregut d'equitat i ASF ha demostrat tenir una
mirada integral i ambiciosa ja que no ha concentrat les accions només en un programa, sinó que
està construint un estil de treball que involucra tots els actors de l'organització (empleats / des
, junta directiva, voluntaris/es, etc).
Cal destacar la importància que ha tingut pel programa el fet que ASF hagi tingut la voluntat
estratègica de començar el procés d'integració del gènere. Amb l'ànim d'aportar eines per
millorar i aprofundir encara més el treball de transversalització recordem: "La malla
d’Institucionalització".
Figura 23 Malla de institucionalizació

Font: Caren Levy, The Web of Intitutionalisation, DPU, Working Paper 74, 1996

La Malla d'institucionalització és un marc d'anàlisi que sorgeix en la Unitat de Planificació del
Desenvolupament de la Universitat de Londres. És una eina de diagnòstic que mesura fins a quin
punt les institucions aconsegueixen incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica
habitual i així mateix aporta eines per poder identificar les oportunitats de canvi. Està composta
d'una sèrie d'elements interrelacionats que representen espais de poder.
L'aplicació de la malla permetrà detectar els nusos crítics davant d'un procés
d'institucionalització i relacionar entre si:
● Les veus i experiències dels i les integrants de l'equip, voluntariat i junta directiva.
● Els compromisos i la voluntat d'ASF a abordar la incorporació de gènere com a institució.
● Els recursos en joc.
● Qui assumeix la responsabilitat dels temes de gènere.
● Quins procediments es duran a terme (accions concretes).
● Com es portarà a la pràctica el desenvolupament de capacitats.
● Amb quina metodologia s'abordarà el procés de construcció d'equitat.
● Com s'implementarà en la formulació i execució de programes i projectes l'enfocament
de gènere.
3.7 SOSTENIBILITAT AMBIENTAL
S'evidencia una important atenció a la sostenibilitat mediambiental durant l'execució del
projecte. En aquest sentit, en tots els components s'ha intentant mantenir una línia constant
d'èmfasi en la protecció i gestió adequada de l'entorn.
Cal valorar molt positivament l'adopció d'iniciatives de prioritzar l'ús de materials locals per a la
construcció i per a les rehabilitacions, tant per disminuir l'impacte sobre el medi ambient amb
el transport que fa per protegir la cultura local de construcció harmònica i respectuosa amb el
medi ambient.

Figura 24 Quadre explicatiu sobre l'elecció de materials per al CAI

Font: Dissenys elaborats per ASF
La perspectiva mediambiental ha estat inclosa en totes les fases del projecte i s'ha prestat
especial atenció a transversalitzar qüestions mediambientals realitzant aportacions gràcies a
l'experiència de l'organització en construcció sostenible.
D'altra banda, la progressiva dotació de personal amb eines informàtiques per a la recol·lecció
d'informació en substitució del paper, a més d'agilitar la gestió i generar eficiència en l'ús de el
recurs temps, implica beneficis mediambientals.
Igualment cal destacar la introducció i el treball participatiu amb l'entitat responsable de la
gestió de riscos de desastres (INGC), d'un protocol d'aixecament d'informació de danys postdesastre en les infraestructures.

3.8 DIVERSITAT CULTURAL
"Les llengües no es limiten a ser un simple mirall que ens retorna la realitat del nostre rostre:
com qualsevol altre model idealitzat, com qualsevol altra invenció cultural, les llengües
poden portar-nos a conformar la nostra percepció del món i fins i tot al fet que la nostra
actuació s'orienti d'una determinada manera ".
Maria Luisa Calero
El respecte a aquests factors és fonamental per potenciar l'apropiació i, d'aquesta manera,
contribuir substancialment a la sostenibilitat de les accions. El respecte a les peculiaritats
socioculturals de cada entorn de treball constitueix una de les clares fortaleses de l'organització.
Bon exemple del que s'ha afirmat és el rellevant treball que ASF realitza a través de les
estructures locals, tant les convencionals com les tradicionals, que permeten processos de
desenvolupament endògens. Aquestes estructures són un element clau en la definició d'una
cultura i són un dels motors de la seva intervenció, de manera que, lluny de substituir-los per
models convencionals i / o globals, es reforça el funcionament particular de les cultures de la
zona d'intervenció .
Un altre bon exemple són els tipus de construccions i rehabilitacions adaptades als usos i
costums: al CAI s'ha utilitzat el mateix material amb què es construeixen les cases i la bardissa
que l'envolta és la mateixa planta utilitzada en les llars.
Finalment, cal esmentar el treball molt complet que va involucrar diversos actors, de traducció
de la llei 29/2009 contra la violència de gènere a l'tshwa, l'idioma més parlat a la zona, tenint
cura així mateix de la introducció d'aquest idioma en l'ús de diversos cartells i materials.
Igualment cal destacar molt positivament la tasca d'investigació realitzada amb la participació
de la Universitat Pedagògica de Maxixe per a la recerca i identificació de terminologia
relacionada amb la violència de gènere en llengua local per tal d'incrementar el nivell de
penetració en les comunitats dels missatges de les campanyes de difusió i prevenció.
Aquestes iniciatives són una mostra de la tasca constant de recerca, investigació i
perfeccionament que ha caracteritzat ASF per trobar eines que puguin millorar la intervenció en
tots els aspectes.
3.9 COORDINACIÓ I COMPLEMENTARIETAT
La coordinació i complementarietat d'accions, tant entre diferents línies de treball de
l'organització com amb altres entitats públiques i privades, s'aprecia molt millor quan es
combina amb la focalització i la concentració d'esforços. Un bon exemple d'això el constitueix
tota la línia d'acció d'enfortiment institucional. L'organització en aquest sentit va realitzar una
excel·lent transversalització de el concepte de coordinació i complementarietat en totes les
fases del programa, des de la identificació. Això ha generat efectes multiplicadors d'impacte com
els salts d'escala anteriorment descrits (Pla provincial, disseny del CAI de Zavala, Sistema
informàtic de recollida de dades).
En la fase de treball en el terreny s'ha pogut constatar que un dels aspectes més destacats pels
i les representants de les institucions i pel personal destinat al CAI és que el mateix espai físic

d'atenció s'ha constituït en un excel·lent mecanisme de coordinació entre titulars d'obligacions
i de treball en equip.
"A l'estar els representants de les diferents entitats junts al CAI es treballa més en equip i la
coordinació és molt millor"
Grup focal amb personal del CAI

Assenyalar també l'acció, que apunta a la mateixa direcció de complementarietat, de compartir
una seu a la ciutat d'Inhambane amb altres entitats que maximitza l'eficiència i dona un missatge
col·laboratiu entre entitats espanyoles.
Igualment cal destacar que les accions d'ASF compten amb suport institucional i la seva
estratègia és de no substituir les entitats moçambiqueses sinó d'alinear-se i donar suport a la
implementació de lleis, estratègies i polítiques.
La complementarietat en una mirada
Actors

Acció

Efectes de complementarietat

Estat i societat civil

• Implementar mecanismes
transparents i inclusius de
consultes públiques amb les OSC
i permetre una participació més
efectiva de la societat civil en la
preparació de lleis i polítiques.
• Consultar sistemàticament amb
la societat civil sobre la
implementació
de
les
recomanacions, fins i tot
mitjançant la celebració de
consultes
exhaustives
periòdiques amb una àmplia
gamma de la societat civil.
• Incorporar els resultats en
plans d'acció per a la promoció i
protecció de tots els drets
humans, tenint en compte les
propostes de la societat civil, i
presentar un informe d'avaluació
intermèdia a Consell de Drets
Humans sobre la implementació
de les recomanacions d'aquesta
sessió.

Disponibilitats institucionals
per obrir espais de consultes
per a l'aplicació de polítiques
públiques.

El Pla director prioritza la lluita
contra la violència de gènere i
l'Agència treballa des de fa molts
anys
directament
o
indirectament a Inhambane.

ASF compta amb un programa
fruit d'un treball d'identificació
consensuat i concertat que
respon a les prioritats de
l'ACCID.

Cooperació catalana

Disponibilitat per formulació
conjunta de plans estratègics.
ASF ha sabut atresorar aquest
interès
de
l'estat
per
implementar accions amb més
impacte i apropiació.

Cooperació andalusa

El Pla director prioritza el treball ASF compta amb un programa
en equitat de gènere.
fruit d'un treball d'identificació
consensuat i concertat que
respon a les prioritats de la
AACID.
Actors locals (Fòrum Hi ha una multitud d'associacions ASF ha comptat amb la
Mulher,
ACODEZA, locals que treballen des de fa col·laboració
d'aquestes
Malahe)
anys a la lluita contra la Violència entitats en tot moment,
de Gènere.
valorant la seva experiència i
donant suport i enfortint la
seva capacitat institucional.
DPS, DPGCAS soci locals Direcció Provincial de salut:
Els socis locals han treballat
i titulars d'obligacions
conjuntament amb ASF per al
d'un
Augmentar l'accés i utilització desenvolupament
dels serveis de salut. Millorar la programa que prioritzés els
qualitat dels serveis prestats. objectius institucionals abans
Reduir
les
desigualtats descrits.
geogràfiques i entre grups
poblacionals en l'accés i
utilització dels serveis de salut.
Millorar l'eficiència en la
prestació dels serveis i utilització
dels recursos. Enfortir les
col·laboracions per a la salut amb
base en el respecte mutu.
Augmentar la transparència i
rendició de comptes de com els
bens públics són usats. Enfortir el
sistema de Salut moçambiquès.
Direcció Provincial de gènere,
Infància i acció social:
Defensar els drets de qualsevol
col·lectiu vulnerable és la seva
pròpia missió: "Garantir la
igualtat i equitat de gènere i la
protecció social bàsica dels grups
més vulnerables". La lluita contra
una de les causes estructurals de
la desigualtat, com és la VDG,
encaixa clarament dins d'aquesta
missió.
Organitzacions
internacionals (Metges
del
Món,
medicusmundi, Ulls del
Món Pathfinder)

Metges del Món i Medicus Mundi
Mediterrània treballen en altres
zones de país en la mateixa àrea
d'acció.

ASF ha fet un gran treball de
complementarietat
amb
aquestes
organitzacions,
involucrant-les en totes les
etapes del programa. Algunes
A nivell de les ONGD, les com Pathfinder o Handicap
organitzacions Pathfinder, CCS, Internacional, a través d'una

Handicap International i Pla
International
(ONGD
que
actualment donen suport a la
DPS) col·laboraran en el procés
de definició d'estratègies de
coordinació i d'elaboració de
l'eina. La seva participació en
coordinació amb la resta d'actors
del projecte és vital per assegurar
que les diferents ONGD estiguem
alineades, ja que la seva àrea de
treball amb DPS i DPGCAS està
directament relacionada amb les
campanyes de sensibilització i
protocols d'actuació en l'àmbit
de la lluita contra les violències
per causa de discriminació. Dins
el marc general d'actuació
definit, aquesta és la seva àrea
específica de participació.

col·laboració
constant
intervinguda pel soci local.
En canvi, amb MdM i MMM
s’han elaborat documents
comuns, evitant duplicar
esforços
i
maximitzant
cadascun la seva experiència.

4. CONCLUSIONS I RECOMANACIONS
Un projecte necessari i pertinent. El projecte respon a una necessitat clara i sentida tant per les
institucions responsables com per la població. En el moment de la identificació hi ha una sèrie
de lleis nacionals que cal implementar a través d'instruments de política pública inexistents a
nivell provincial i de districte. En definitiva, davant d'un problema com el de la violència de
gènere, no hi ha recursos adequats ni capacitats instal·lades per l'atenció.
Un projecte com a eix vertebrador d'una estratègia. El programa finançat per l'Agència Catalana
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) es constitueix en l'eix vertebrador de tota una
estratègia d'intervenció d'ASF que permet vincular altres actors de cooperació (AACID, AECID,
Cooperació japonesa), organismes, entitats públiques i privades al voltant de la generació de
solucions a la problemàtica de la violència de gènere a Inhambane. Igualment, presenta una
important sinergia amb altres programes de l'ACCD, que implementa programes de cooperació
directa amb els mateixos socis institucionals que ASF.
Exercici d'identificació molt complet i d'alta qualitat. L'organització va realitzar un exercici
d'identificació molt complet i d'altíssima qualitat, invertint significatius recursos i esforços. Es va
realitzar una completa consulta documental de tota la normativa i instruments de política
pública vigents en el moment. Cal destacar, també, que aquest procés d'identificació de
necessitats va ser obert i participatiu i es va comptar amb la visió d'actors institucionals,
lideratges comunitaris, organitzacions de la societat civil i, en general, totes aquelles veus que
era pertinent escoltar.
Proposta coherent amb les necessitats identificades. En resposta a les necessitats i mancances
identificades, es va proposar una intervenció plenament coherent amb elles. Les cinc principals
necessitats identificades com a prioritàries en el marc del procés participatiu, serien afrontades
pels resultats proposats, que a més complementarien el procés amb una generació d'eines
estratègiques de política pública com un aspecte fonamental per a la generació d'una resposta.
Resultat d’èxit basat en la capacitat per a l'adaptació a circumstàncies i superació de
dificultats. En general, la valoració sobre l'assoliment de resultats és molt positiva tenint en
compte les circumstàncies que han envoltat l'execució del projecte. S'han executat en general
totes les accions previstes superant una sèrie de dificultats i debilitats molt rellevants.
L'organització ha superat una sèrie de dificultats de partida com la pròpia inexperiència prèvia
en aquest tipus de programes o la manca d'informació quantitativa fiable. D'altra banda, en el
marc del període d'execució l'organització va haver de sobreposar-se a una sèrie de dificultats
sobrevingudes; procés de descentralització política al país i pandèmia de Covid-19.
L'organització va demostrar capacitat d'adaptació a les conseqüències d'aquestes situacions
imprevistes. Com a exemple, és destacable el canvi en l'enfocament de les accions de
sensibilització que passen de presencials com el teatre a no presencials com els debats.
Igualment gràcies al funcionament del mecanisme multisectorial i el comitè coordinador es va
superar l'eliminació temporal per part de Govern d'una entitat essencial en l'execució com la
DPGCAS.
Fortaleses en el disseny i execució. El projecte compta amb una sèrie de fortaleses en el disseny
i l'execució que han incidit de forma decisiva i molt positiva en la consecució d'èxits i resultats.
El projecte forma part d'una estratègia d'intervenció dissenyada a consciència i que respon a
una intenció prèvia de la pròpia organització, la qual cosa incideix en l'optimització de recursos
i constitueix l'organització en un referent sectorial a nivell provincial. La relació de confiança
mútua prèviament afermada amb els socis, especialment amb DPS, evidentment ha facilitat la
col·laboració institucional en la identificació de necessitats i disseny de proposta i l'apropiació

del projecte per part del soci local. El coneixement previ per part d'ASF del context geogràfic i
sociocultural i de l'entramat institucional i polític, amb totes les complexitats inherents, ha
facilitat des de la nostra perspectiva el disseny adequat de l'estratègia general d'intervenció i
l'adequada formulació de les propostes concretes de treball.
Procés de reflexió interna permanent. L'organització ha demostrat comptar amb una gran
fortalesa interna; la seva capacitat per a la reflexió permanent. Des del mateix inici del procés
d'execució ha demostrat aquesta virtut comptant amb una entitat com Almena per tal de cobrir
així les seves mancances d'expertise sectorial. Durant la fase d'execució diversos exemples s’han
identificat com a productes d'aquesta reflexió com l'actualització de l'arbre del problema o
iniciatives com la traducció de la Llei de violència de gènere i la recerca de termes i vocables
sobre violència de gènere en llengua local . Els dissenys i obres als CAI són un exemple il·lustratiu.
Tant el disseny dels espais com els materials utilitzats estan pensats i contribueixen a generar
una sensació de seguretat i comoditat en la població usuària. Tot això combinat amb una
manifesta preocupació per protegir la intimitat i l'anonimat evitant l'assenyalament o
estigmatització i facilitant per tant el seu ús. La ubicació dels CAI als hospitals però en un espai
més o menys aïllat i confortable contribueix a assolir aquesta adequada combinació
d'accessibilitat, seguretat i protecció a la usuària. El conjunt de factors assenyalat reflecteix un
profund procés de reflexió per part de personal tècnic d'ASF sobre les condicions que la
infraestructura ha de reunir per tal de potenciar les condicions en què s'ha de desenvolupar
l'atenció a víctimes.
Alta qualitat en l'execució d'accions. Les fortaleses descrites anteriorment, la dedicació, la
concentració d'esforços i el procés de reflexió constant han contribuït a aconseguir una gran
qualitat en les accions.
Resulta molt destacable l'enfortiment institucional aconseguit, que va molt més enllà de la
tradicional formació de personal d'entitats públiques i que ha cristal·litzat en una
institucionalitat compromesa i preparada per respondre a la problemàtica de la violència de
gènere
a
Inhambane.
●

●
●
●

Institucions compromeses i properes a la societat civil. Una forta vinculació entre
institucions i la societat civil a través dels mecanismes de coordinació (Mecanisme
multisectorial) i de participació (Forum provincials).
Institucions dotades d'instruments de planificació.
Institucions dotades d'eines de gestió (base de dades).
Institucions dotades d'espais adequats per a l'atenció (CAI)

Igualment s'identifiquen espais de coordinació i col·laboració entre institucions i societat civil
consolidats i efectius. Els Forum i Comitès de gestió del projecte han resultat mecanismes
reeixits que contribueixen decisivament a l'assoliment de resultats, l'apropiació institucional i la
sostenibilitat.
Un altre exemple de qualitat en les accions que representen les obres als CAI. És evident que per
a una organització amb l'experiència i el coneixement tècnic d'ASF en el camp de les
infraestructures, la construcció és un àmbit en el qual s'ha de trobar còmoda. No obstant això,
la qualitat d'execució i la cura de tot tipus de detalls que s'aprecia en les obres dels CAI depassa
àmpliament el nivell mínim exigible fins i tot per a una organització especialitzada en la matèria.
En un marc d'accions d'alta qualitat s'identifica un espai per a la millora en les accions de
formació d'agents de proximitat i persones més vinculades a les comunitats. En aquesta línia es

troba a faltar un mecanisme de seguiment i avaluació de les accions de formació amb la finalitat
de valorar:
Metodologies i nivells d'aplicació d'aprenentatges.
Analitzar la quantitat i qualitat de rèpliques realitzades pel personal format.
Dificultats i mancances amb què es troba el personal format per realitzar les rèpliques (manca
de material de formació, recursos per mobilització, etc.)
El seguiment i avaluació ha estat més adequat en les accions de sensibilització, en què ASF s'ha
involucrat activament realitzant propostes de millora.
Execució amb cert desequilibri. Es concentren esforços a generar mecanismes d'atenció
prioritzant aquesta línia enfront de la prevenció i la sensibilització. Cal assenyalar que, davant el
problema de la violència de gènere, el projecte i en general l'estratègia plantejada per ASF
prioritza l'atenció enfront de la prevenció. Aquesta última passa a ser una línia d'acció d’entitat
limitada davant d'una bateria completa d'accions dirigides a la generació de mecanismes
d'atenció. Això resulta molt lògic i comprensible donada la situació generalitzada de
desprotecció i les escassíssimes capacitats disponibles en el moment d'inici del projecte. Resulta
lògic enfortir mecanismes de resposta abans de generar una demanda que no podrà ser satisfeta
i generarà efectes contraproduents com frustració, falta de confiança en les institucions o fins i
tot revictimització.
Figura 25. Equilibri en l'execució d'accions
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L'elecció de socis locals té
incidència també en aquest cert
desequilibri en l'execució. D'una
banda, aquestes entitats lògicament
treballen en aquells aspectes que els
resulten més propers i que
responen directament a les seves
necessitats de planificació (generar
política pública, millorar les seves
capacitats, crear espais de físics
d'atenció,
etc.).
Impulsar
i
dinamitzar
els
espais
de
col·laboració amb la institucionalitat
suposa una profunda tasca a la qual
cal destinar molt de temps i
importants esforços i recursos
humans que no poden per tant
realitzar altres accions com el
seguiment i avaluació d'activitats i
l'enfortiment de l'acompanyament
a la societat civil.

La generació de mecanismes de coordinació i participació com el Forum han contribuït al fet que
aquest desequilibri no sigui més accentuat i es constitueixen en potencials espais en els quals
puguin dissenyar de forma participativa estratègies per poder reforçar la connexió de les accions
amb les comunitats i les víctimes .
Aquest cert desequilibri es manifestaria en la valoració que es fa dels diferents components del
projecte per part de personal tècnic vinculat a l'atenció. Igualment aquest personal, en l'apartat

habilitat per a suggeriments en les enquestes aplicades, s'inclinen majoritàriament per
intensificar les tasques de sensibilització assenyalant així la debilitat en aquest àmbit.
Figura 26. Enquestes de personal d’institucions assistencials

Font: Equip LINK C+D a partir de l’anàlisi d’enquestes realitzades per PPA
Una reeixida política d'optimització de recursos. És molt destacable l'intens esforç realitzat per
ASF per coordinar finançaments i accedir a recursos externs de diferents àmbits.
El projecte s'emmarca en una estratègia global d'intervenció que principalment està
cofinançada per la cooperació descentralitzada, l'Agència Catalana (ACCD) i l'Agència Andalusa
(AACID). Cal destacar la potenciació de l'eficiència que suposa combinar les dues finançaments
principals en camps com la composició d'equips locals i expatriats, l'optimització de recursos de
direcció, les despeses d'oficina o la logística de transport i comunicacions. Addicionalment, s'ha
accedit de forma reeixida a finançaments de la cooperació japonesa i de l'AECID.
D'altra banda, es constata que s'ha realitzat una intensa i reeixida tasca de conjunció d'esforços
amb altres entitats. L'eina informàtica per a la gestió de dades es constitueix un exemple
paradigmàtic de la conjunció d'esforços i optimització de recursos i aportacions des de diferents

àmbits. En el disseny d'aquesta eina han participat, a més d'ASF, entitats governamentals
moçambiqueses, organitzacions internacionals com Metges del Món, universitats espanyoles i
moçambiqueses i, finalment, la proposta ha estat recolzada per AECID en la seva convocatòria
d'innovació per a la seva implantació a nivell nacional.
Finalment, s'identifica una preocupació per l'optimització de recursos en l'execució d'accions.
En el cas dels CAI, per exemple, la contractació directa de l'empresa constructora per ASF ha
agilitzat la realització d'obres i el compliment de terminis, segons l'opinió del personal
entrevistat en el marc de l'avaluació. D'altra banda, hi ha opinions que manifesten que això
suposa a més un estalvi en els recursos destinats a les obres.
El començament d'un canvi profund. El primer impacte de el projecte, i potser el principal, que
s'identifica és que el tema de la violència de gènere està en el discurs polític i social a Inhambane.
Les accions desenvolupades en diferents línies d'intervenció que abasten des de l'àmbit
institucional provincial fins a les activitats comunitàries per a la difusió han contribuït
notablement a consolidar un "discurs sobre la violència de gènere", una reflexió conjunta a tots
els nivells que ha col·locat aquest tema en nivells de coneixement i conscienciació molt
significatius. El camí s’ha iniciat i ja no hi ha marxa enrere.
Impactes esperats i no esperats. S'identifiquen impactes de la intervenció en diferents àmbits i
en diferents esferes. Entre els impactes esperats destaquen alguns com la generació de tot un
entramat d'institucions enfortides en les seves capacitats i dotades amb eines adequades per a
l'atenció. S'ha aconseguit, per tant, generar en les institucions una confiança en les seves pròpies
capacitats i la convicció que han d'assumir les seves obligacions en unes condicions de respecte
a la dignitat de les víctimes. Igualment, i per mitjà dels mecanismes de coordinació i participació
i de les accions de sensibilització s'ha aconseguit generar entre la població significatius nivells
de confiança en el sistema d'atenció.
Hi ha un limitant clar per a l'anàlisi d'impactes sobre víctimes ja que no es compta pràcticament
amb informació directament facilitada per elles. En tot cas, la valoració realitzada per
representants d'institucions i representants d’OSC pel que fa als impactes generats tendeix en
línies generals a destacar els aconseguits en l'àmbit de l'enfortiment institucional i de sistema
d'atenció enfront dels més febles generats en l'àmbit de la prevenció i sensibilització.
Cal destacar que s'identifiquen també alguns efectes no previstos. Entre els efectes positius
destacarien el reforç de l'autoestima dels i les participants al Fòrum Contra les Violències de
Gènere a Barcelona. En la banda oposada, s'identifiquen riscos de possibles efectes negatius que
poden presentar-se per a les víctimes que acudeixen al sistema d'atenció potenciat pel projecte
(des d'un sentiment de solitud i abandó, passant pel rebuig i el retret social, l'amenaça per part
de familiars de l’autor o fins i tot la violència física). Caldrà tenir en compte aquests aspectes en
un futur per tal de potenciar els efectes positius i corregir o pal·liar els riscos d'efectes negatius
identificats.
Els CAI; més enllà de la infraestructura. Els CAI, més enllà d'una infraestructura, es constitueixen
en nuclis irradiadors d'efectes positius. A més de generar sensacions molt positives en les
víctimes en uns moments especialment difícils, són veritables espais que potencien l'eficàcia i
l'eficiència en l'atenció. Cal destacar la percepció generalitzada entre representants de les OSC i
d'entitats públiques del CAI com a espai de coordinació entre actors i d'enfortiment de les
comunicacions entre ells més enllà de l'espai d'atenció. És recomanable, per tant, continuar amb
les accions de creació o millora d'aquests espais físics.

Un referent a nivell nacional. En un projecte o programa dissenyat per aconseguir impactes a
nivell local i provincial, són diversos els exemples que s'identifiquen en els quals aquests
impactes en l'àmbit de la generació de política pública i eines per a l'atenció fan un salt per
passar a nivell nacional.
Cal destacar molt especialment els salts d'escala que s'identifiquen en les següents accions:
1. El Pla Provincial d'Inhambane ha estat pres com a referència per al disseny del Pla
Nacional.
2. La Base de Dades ha estat valorada molt positivament pel govern de Moçambic, que ha
decidit que s'apliqui a nivell nacional.
3. Els dissenys per a la construcció del CAI de Zavala s'han pres per part de Ministeri de
Salut com a referent per a construcció de CAI a nivell nacional.
Aquest és un dels aspectes que considerem més rellevants pel que fa a valor afegit i impactes
no previstos del projecte.
Una intervenció amb sensibilitat. La intervenció, tant en el seu disseny com en la seva execució,
ha estat sensible en l'aplicació d'enfocaments transversals. Les tècniques de construcció
reflecteixen una especial sensibilitat i constitueixen un exemple finalitzat del que s'ha afirmat:
● Reflecteix una sensibilitat amb l'enfocament de gènere. Tant la ubicació física com la
distribució d'espais estan dirigits a respondre a les circumstàncies de la dona usuària,
evitar l'estigmatització i revictimització i generar sensacions de seguretat, comoditat i
familiaritat.
● Reflecteix una sensibilitat amb la protecció mediambiental potenciant l'ús de materials
locals i tècniques per a l'allargament de la durabilitat en les solucions.
● Reflecteix una sensibilitat amb la identitat cultural local a l'utilitzar materials per la
teulada, maó i bardissa propis de la tradició en la construcció local.
Aquesta sensibilitat assenyalada es reflecteix igualment en el procés de reflexió interna
permanent. S'identifiquen així accions que no estaven previstes però són fruit d'aquesta
dinàmica descrita, com ara la traducció a l'tshwa de la Llei 29/2009 de violència de gènere.
En tot cas, hi ha alguns espais per a la millora com considerar en futures intervencions dos tipus
d'indicadors relatius a l'enfocament de gènere; quantitatius i qualitatius.
Construcció de bases per a la viabilitat futura de les acciones. Les accions desenvolupades han
contribuït decisivament a la vinculació de la generació de política pública en els nivells nacional,
provincial i distrital. No només s'han generat instruments de política pública sinó que s'han
dissenyat eines per a la seva posada en marxa. Aquests instruments i eines tenen una vocació
de permanència en el temps com a part de l'exercici de la responsabilitat institucional.
D'altra banda, s'han generat uns espais de participació per a la societat civil que enforteixen la
seva connexió amb la institucionalitat i l'apropiació de les polítiques públiques i dels instruments
habilitats. En la mesura que s'enforteix l'apropiació de les accions per part d'institucions i de la
societat civil, això contribueix decisivament a la seva continuïtat en el temps.
Igualment, les tècniques utilitzades en l'execució contribueixen a la continuïtat d'efectes a llarg
termini. Per exemple, en les accions de prevenció i sensibilització l'elecció dels agents de
proximitat formats ha estat totalment pertinent i reeixida ja que han estat escollits directament
entre els actors comunitaris de referència (Agents polivalents de salut, integrants de comitès

comunitaris, líders comunitaris...). Això permet que els missatges vagin penetrant poc a poc i
molt més enllà del període d'execució del projecte.
La necessitat de completar i actualitzar l'anàlisi de necessitats. Del treball en el terreny es
conclou que caldrà completar el procés de reflexió sobre accions futures contemplant alguns
aspectes als quals cal donar resposta:
●

●
●

La situació i les conseqüències derivades de la denúncia i la situació posterior a l'atenció
al CAI en què queda la víctima; desprotecció jurídica, suport emocional i psicològic més
estable, situació econòmica, pressió social, estigmatització o fins i tot violència física. La
desprotecció en aquestes àrees genera un alt risc de revictimització.
Les noves formes de violència i assetjament com les que es produeixena través de xarxes
socials o Whatsapp, d'ús generalitzat entre població juvenil.
Les conseqüències que la pandèmia de Covid-19 comporta, com han afectat i com estan
afectant la violència de gènere específicament; anàlisi sobre l'increment o disminució
de la mateixa o de la denúncia.

Vies per al perfeccionament del programa. Un nou programa que apunti a mantenir els
resultats assolits en l'àmbit de la generació de resposta institucional completant-los amb una
major incidència en els àmbits de la sensibilització i la post-atenció hauria de contemplar la
inclusió d'algunes recomanacions:
Enfortir el treball amb la Justícia. En l'àmbit de la justícia s'identifica la major debilitat de les
institucions vinculades a la resposta a la violència de gènere. No hi ha jutges especialitzats amb
formació específica en la matèria, no hi ha informació quantitativa sobre resultats de processos
judicials, etc. Sent una institució essencial en la resposta, resulta imprescindible assumir una
tasca d'intens enfortiment.
Acompanyament a víctimes en la post-atenció. Suport i assessoria jurídica en els processos
judicials, atenció psicosocial i suport emocional davant de la pressió familiar i social, suport a la
reinserció i la generació d'autonomia econòmica, etc.
Programes de registre i documentació en àrea rural. Suport a entitats responsables per al
desplaçament a zona rural i realització de brigades per a registre i documentació de població
femenina i infantil. El primer pas cap a l'exercici d'una ciutadania plena és comptar amb
documentació i registre públic. Igualment, contribueix a l'autonomia i protecció de possibles
víctimes; per exemple, la documentació és necessària per poder tenir un telèfon mòbil.
Especial incidència en el treball amb les escoles. Tant en prevenció com en sensibilització,
intensificar el treball a les escoles és fonamental; d'una banda, perquè són espais on es
presenten pràctiques de violència contra la dona i, d'altra banda, perquè és on es realitza un
treball de canvi de mentalitat a llarg termini. A més, a les escoles es poden aprofitar recursos ja
existents com clubs, punts focals de gènere, etc.
Estudi de determinants socials. Per poder crear una estratègia de prevenció més mesurable i
eficaç és convenient que es basi en investigacions sociològiques que examinin en profunditat la
causa de la violència i els detentors de poder de decisió. A més, aquestes activitats han de ser
identificades adequadament per fomentar la replicabilitat.
Oferta de formació més especialitzada. Focalitzar formacions més especialitzades adaptades a
necessitats específiques (per exemple per a policia, IPAJ, etc.). Incloure formació sobre violència

a través de xarxes i WhatsApp especialment amb població adolescent. Formació de referents
comunitaris com llevadores o líders religiosos.
L'adopció d'una decisió estratègica. L'organització s'enfronta a la necessitat d'adoptar la decisió
estratègica sobre la definició de la seva línia d'acció per als propers anys. Es tracta, per tant, de
completar el procés de reflexió ja obert sobre el disseny d'accions. El programa és un procés
perfectament replicable, i de fet la totalitat de les institucions públiques entrevistades per
l'equip avaluador recomanen la seva rèplica en altres districtes de la província. Altres actors,
però, especialment els que representen OSC o estan en contacte més directe amb les
comunitats, manifesten que el programa és susceptible de perfeccionament de cara a la seva
rèplica futura mitjançant l'enfortiment de la seva connexió amb les comunitats i amb les
potencials usuàries dels serveis d'atenció dissenyats. L'ideal seria obrir progressivament nous
espais de treball en altres districtes però de forma limitada mentre es va sortint de districtes en
què es té presència previ disseny d'estratègies de sortida que enforteixin accions de formació,
sensibilització, difusió i post-atenció. Aquestes estratègies de sortida progressiva poden contenir
propostes pilot per a la implementació de mesures de post-atenció i necessàriament han de ser
consensuades amb la institucionalitat.
Com replicar un projecte tan ambiciós com l'actual assumint a més nous reptes? Assumir un
repte com el de replicar tots els components d’èxit del projecte, que són molts, avançant
simultàniament en altres àrees de treball per al seu perfeccionament, implica la necessitat
d'aprofundir en la política d'optimització de recursos treballant en diverses línies
simultàniament.
Realitzar una tasca de priorització d'accions. Per tal d'optimitzar els esforços seria convenient
descartar activitats que no estan estretament vinculades a l'assoliment de l'objectiu plantejat
(formació en gestió de projectes) o que, tot i estant-ho, estan presentant un impacte molt poc
rellevant (formació als comitès comunitaris de gestió de desastres).
Sistematització de la intervenció i aprofitament de l'experiència i els recursos ja generats.
Realitzar una sistematització de l'experiència permetria elaborar una "guia d'intervenció" per a
la rèplica de metodologies emprades en accions reeixides aplicant aprenentatges i esquivant
dificultats o problemàtiques ja conegudes. Igualment serà necessari optimitzar l'esforç ja
realitzat en la creació de productes que abasten categories que van des de la política pública als
instruments de difusió passant per dissenys d'infraestructures o eines per a la formació. La
creació d'aquesta quantitat tan significativa de productes ha requerit una inversió de temps i
recursos que podrà optimitzar-se en un futur, cosa que pot permetre al seu torn concentrar
esforços en el reforç de línies amb major debilitat o en l'assumpció de nous reptes.
Utilització de nous recursos. La utilització de nous recursos que ofereix la tecnologia pot reportar
avenços de l'eficiència en la gestió de temps i dedicació. En la mesura del possible seria
recomanable avançar en l'ús de tutorials audiovisuals senzills de fàcil difusió o l'ús de tecnologia
per a la recollida d'informació de base.
Consolidació de l'equip local d'ASF. La consolidació i fidelització d'un equip local de mica en mica
format, familiaritzat amb l'estratègia de l'organització i amb relacions fluïdes construïdes amb
actors implicats (institucions i societat civil) produirà una gestió eficient d'esforços i temps.
Utilització de suport extern. Una altra línia d'acció seria l'optimització i intensificació de l'ús de
suports externs com les assistències tècniques especialitzades, l'intercanvi d'experiències com
el generat amb Catalunya o el voluntariat de qualitat. Aquests suports externs es
responsabilitzarien de la realització d'accions específiques o de l'elaboració de productes

permetent l'equip de base d'ASF concentrar-se en un grup més reduït d'activitats concretes o
incrementar les tasques d'acompanyament, seguiment i avaluació permanent.
Consolidació d'aliances amb organitzacions de la societat civil. El paper de les organitzacions de
la societat civil pot resultar molt rellevant i eficaç per a la implementació d'estratègies de sortida
en districtes on s'ha treballat anteriorment o per a la implementació d'accions amb les
comunitats. La consolidació d'aliances amb algunes d'aquestes organitzacions, fins i tot amb la
possibilitat de passar a ser considerades com a sòcies locals, pot contribuir decisivament a
optimitzar el treball de connexió del projecte amb les comunitats locals a l'ésser entitats que
compten amb experiència, capacitat de convocatòria i ascendent sobre elles.

