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ANNEX 1 
 
FORMULARI PER A LA PRESENTACIÓ DE PROJECTES DE 
COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT I SENSIBILITZACIÓ AL 
FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL DESENVOLUPAMENT 
 
Informació bàsica del projecte 
Nom de l’entitat sol·licitant: FUNDACIÓ PRIVADA PAX 
 
Nom de la contrapart local (si s’escau): Corporación Mahavir Kmina 
 
Títol del projecte: 
REHABILITZACIÓ DE VICTIMES DE MINES ANTIPERSONA I ACTES BÈL-LICS A 
ANTIOQUIA (COLÒMBIA).  COMUNICACIÓ CORPORATIVA DE SENSIVILITZACIÓ 
País: COLÒMBIA Regió: ANTIOQUIA 

 
Data d’inici i final del projecte: 17 D’ABRIL 2015 al 15 D’ABRIL DE 2016 
 
Nombre de beneficiaris: 17 víctimes 
 
Import total del projecte:  16626 € 
 
Aportació de l’entitat sol·licitant:   

4.406 Euros 
 

Aportació de la contrapart: 
7.813 Euros 

Import sol·licitat:   4.406 Euros  
 
 
 
Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud de subvenció 
(marcar amb una creu la documentació que s’aporta) 
De l’entitat sol·licitant  
X  Document de registre com a entitat. L’entitat ha d’estar constituïda i 

inscrita formalment amb anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys 
d'un exercici econòmic a aquell en el qual se sol·liciti l'ajuda.  

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

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

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

en el municipi corresponent, o que l’entitat es comprometi a dur a terme 
tasques informatives i de sensibilització referents al projecte presentat en 
aquest municipi.  
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X L’entitat ha d’acreditar documentalment que les autoritats locals estan 
assabentades de la realització del projecte en el territori.  

De la contrapart local 
X Document de registre com a entitat. L’entitat ha d’estar constituïda i 

inscrita formalment amb anterioritat a la sol·licitud dels recursos, almenys 
d'un exercici econòmic a aquell en el qual se sol·liciti l'ajuda.  

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

X Memòria d’activitats. L’entitat ha de garantir la seva experiència en la 
realització actuacions assimilables a les prioritats establertes a les bases de 
la convocatòria.  
www.mahavir-kmina.org 
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1- DADES IDENTIFICATIVES DELS ACTORS 

1.1 DADES DE L’ENTITAT SOL·LICITANT 
(En cas de ser un projecte presentat per diverses entitats, indiqueu aquestes dades per a cadascuna, posant en primer 
lloc l’entitat que n’assumeix la representació). 
 
Nom: FUNDACIÓ PAX 
Adreça: Avinguda Diagonal, 590, 5º 1ª  
Població: BARCELONA 
Comarca: BARCELONÉS Codi Postal: 08021 
Telèfon: 93 3306827 Fax: 93 1668499 NIF:G-63533269 
Correu electrònic:  juanalberto.vallsjove@gmail.com 
 
Persona responsable del projecte: Juan Alberto Valls Jové 
Càrrec dins l’entitat:   President 
Telèfon de contacte: 93 3306827 Fax: 93 1668499 
Correu electrònic: juanalberto.vallsjove@gmail.com 
 
Data de constitució: 27.04.2004 Nombre de socis: (patrons 18)  
Nombre de personal contractat: Cap Nombre de personal voluntari: 15 
 
Explicar la relació entre l’entitat sol·licitant i la contrapart local: 
 
Fundació Pax ha suscrit per tercera vegada un conveni de cooperació amb l a 
Corporació Mahavir Kmina, per la rehabilitació i la recuparació de la dignitat de les 
victimes de les mines antipersona i explosius similars. 
  
Relació entre l’entitat sol·licitant amb el país i localitat on es realitza l’acció: 
 
Colòmbia és el pais que te més mines en el 90% del territori, l’objectiu i la raó de ser 
de la Fundación Pax és ajudar a victimes de les mines antipersona i explosius similars, 
pel que en el seu moment, fa  quatre anys vàrem dedicar els nostres esforços a 
localitzar entitats en el país per poder establir acords de col.laboració, cosa que hem 
fet des del any 2012. 
 
 
 
1.2 DADES DE LA CONTRAPART LOCAL 
 
Nom: Corporación Mahavir Kmina, Artificial Limb Center 
Adreça: Cra. 54 #79 AA Sur 40, Bodegas La Troja, Local 116 
Població: La Estrella, Antioquía (Colombia) Codi Postal: 
Telèfon: +57 4 379 2729 Fax: 
Correu electrònic: info@mahavir-kmina.org 
 
Persona responsable del projecte: Juan Rodrigo Mejia Restrepo 
Càrrec dins l’entitat: Director Ejecutivo 
Telèfon de contacte: +57 4 379 2729 Fax: 
Correu electrònic: juan@mahavir-kmina-org  
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Data de constitució: 5 març 2007 Nombre de socis:  
Nombre de personal contractat:  9 Nombre de personal voluntari: 
 
Relació de l’entitat amb els beneficiaris: 
 
Mahavir Kmina te com a Missió el contribuir a la millora de la qualitat de vida de les 
persones amb baixos recursos econòmics que han estat amputats i mitjançant la 
manufactura i col.locació d’una pròtesis millorar-los la seva locomoció i dependència, 
donant-los-hi nous horitzons en el seu dia a dia tant físic com psicològic aconseguint 
que es reincorporin a una activitat econòmica normal. 
 
 
2- DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
2.1 PRESENTACIÓ 
 
Títol del projecte 
PROTETITZACIÓ DE VICTIMES DE MINES ANTIPERSONA, ACTES BÈL-LICS I 
CAMPANYA DE SENSIBILITZACIÓ A ANTIOQUIA (COLÒMBIA). 
 
 
Localització geogràfica detallada (adjuntar mapa de localització) 
                            
                                                    La Estrella 
 

 
Període global d’execució del projecte (data d’inici i data final) 
 
17.04.2015 AL 15.04.2016 
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Període pel qual se sol·licita la subvenció 
 
Del 17.04.2015 al 15.04.2016 
Resum de la intervenció proposada (màxim una pàgina) 
 
 

 
 
 
Tot i que com a resultat de la Campanya de prevenció liderada per la Vicepresidència 
del Govern de Colombia,  desde  la Direcció per l’Acció Integral contra les Mines 
Antipersonal, s’ha aconseguit canviar la tendència i disminuir el número de victimes, 
continua sent necessari fer un esforç per la rehabilitació de les milers de victimes que 
es produeixen cada any. 
 
En aquest marc la Fundació Pax renova el seu compromís, conjuntament amb el Fons 
Català de Cooperació i en particular l’Ajuntament de La Garriga. Per aquest motiu ens 
proposem  protetitzar a 17 noves víctimes. 
 

• Selecció de la víctima a rehabilitar. 
• Análisis del requeriments funcionals de la intervenció. 
• Alineació i protetització. 
• Asesoria psicológica individual. 
• Acompanyament del procès d’adaptació per un terepeuta. 
• Seguiment del procès d’adaptació. 

 
 
 
2.2 ANTECEDENTS I JUSTIFICACIÓ DE LA INTERVENCIÓ 
 
2.2.a. Situació existent i problemàtica 
 
En aquest apartat cal exposar el context socioeconòmic i polític de la zona. Cal 
descriure la problemàtica detectada i reflectir altres programes vinculats a l’acció 
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proposada que s’estiguin desenvolupant a la mateixa zona, així com els actors socials 
implicats. 
 
En el periodo 1990 – Febrero del 2015, se registraron un total de 11.059 víctimas por 
MAP y MUSE. De éstas, el 38% (4.202) son civiles y el 62% (6.856) miembros de la 
Fuerza Pública. Entre enero del 2014 y Marzo del 2015, se registraron un total de 54 
víctimas, 18 civiles y 36 militares y fuerzas públicas. 
 
El 98% de los accidentes y el 98 % de los incidentes ocurrieron en zonas rurales. Cabe 
destacar que el 18% de los incidentes ocurrieron en Antioquia. 
 
A continuación detallamos el informe sobre la situación nacional colombiana entre 
1990 y febrero del 2015 
 

 
 
. 
 
 



Bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2015 
7 

 
 
2.2.b. Antecedents i justificació 
Cal explicar la història de l’acció, com i qui va identificar el problema i va formular el projecte. Cal 
descriure la necessitat de realitzar el projecte proposat com a resposta a la problemàtica identificada.  
 
 
S'han establert acords de col·laboració amb la Corporación Mahavir Kmina.  
 
La Corporación Mahavir Kmina és una entitat sense ànim de lucre, constituïda i 
registrada en la Cambra de Comerç de Medellin, (Colòmbia), el 5 de març de 2007, 
amb domicili en Cra. 54 No. 79 AA Sur 40, B 116, La Estrella, Antioquia-Colombia, amb 
el propòsit de fabricar i col·locar pròtesis de membre inferior.  
 
Enfoca els seus esforços en la població de baixos recursos. L'objectiu principal és la 
recuperació física del discapacitat, permetent restablir la seva dignitat humana i 
reincorporar-se com a membre útil de la societat, per tornar a començar.   
 
Se acompanya dossier de presentació de la Corporació Mahavir Kmina, que és una 
Organització No Governamental, producte d'una cooperació Colombo-Índia.  
 
S'especialitzen en la fabricació i col·locació de pròtesis i en la rehabilitació i 
condicionament físic de beneficiaris a nivell nacional i posteriorment a nivell d'Amèrica 
Llatina. 

Mahavir Kmina té relació directa amb els beneficiaris  que haurien de ser objecte de 
tractament de la Fundació perquè pugui ser gestionada la col·locació de les pròtesis 
per Mahavir Kmina, prèvia remissió a la Fundación Pax de la identificació, diagnòstic 
sanitari i característiques de les pròtesis dels beneficiaris perquè puguin ser 
seleccionats per l’equip de la Fundación. 

S’han aconseguit avenços en salut, educació, inclusió laboral, però encara queda molt 
per fer. El procés és: 1. atenció pre-hospitalària (rescat, primers auxilis i evacuació); 2. 
Atenció d’urgències hospitalàries; 3. Atenció mèdica, física i sociològica; 4. Atenció 
mèdica, física i  sociològica continuada i finalment 5. Reincorporació a la vida civil.   
 
No és un secret que el problema de les mines antipersona augmenta cada cop i és el 
departament d’Antioquia, Choco, Cordoba i Sur de Sucre, a on treballa  la Corporació 
Mahavir Kmina, un dels més afectats per les mines. 
 
2.2.c. Realització d’una identificació o estudi previ al projecte per part de 
l’entitat o existència d’un Pla de Desenvolupament Municipal 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 

 
Annexem informe denominat: Presentación con ruta de atención a victimas 
2012.  
 
2.2.d. Diagnòstic: arbre de problemes i arbre d’objectius 
 

 No X Sí (en cas afirmatiu, annexeu-lo) 
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Concienciats de la terrible problemàtica que existeix als 31 del 32 departaments 
de Colòmbia es va decidir enviar la delegada Sra. Amàlia Herrera a Colòmbia, 
pais a on hi va residir durant dos anys per poder conèixer en profunditat i de 
manera directa la manera de col.laborar amb les entitats locals. L’objectiu final 
d’aquest estudi va ser el de establir un acord de col.laboració amb la 
Corporación Mahavir Kmina. De manera periódica la nostra delegada visita la 
Corporació i realitza el seguiment de les activitats i víctimes. 
 
Això ha estat possible gràcies al suport rebut per part de l’Ajuntament de La 
Garriga i a la subvención concedida per part del Fons Català de Cooperació al 
desenvolupament i solidaritat des de l’any 2013, ens ha permes rehabilitar 46 
víctimes.  
 
 
2.2.e. Participació de la població beneficiària en el disseny i execució del 
projecte 
 

 No X Sí Les víctimes seleccionades per els metges traumatòlegs que son 
vicepresidents del patronat  de la Fundacio Pax i pels metges de Mahavir 
Kmina, al llarg del projecte, han de passar diferents controls médics per la 
col.locació de les pròtesis. 

 
 
2.2.f. Justificació de l’estratègia que es fa servir per resoldre la 
problemàtica a abordar pel projecte 
 
Victimes mutilades per les mines antipersona i explosius similars i sensibilitazió de la 
societat civil.  
 
2.3 BENEFICIARIS 
 
2.3.a. Nombre i tipus de població que es beneficiarà de l’acció. (Diferenciar 
entre els beneficiaris directes i indirectes).   
 
Les víctimes seleccionades son principalment de Antioquia i d’altres departaments, i 
sense cap tipus de recursos.  
 
2.3.b. Criteris utilitzats per seleccionar la població beneficiària 
 
Victimes multilades de les extremitats inferiors, preferentment.  
 
2.4 ESTRATÈGIA D’INTERVENCIÓ: OBJECTIUS I RESULTATS ESPERATS 
 

2.4.a. Objectiu general (OG) 
Enunciat de l’OG:  

Indicadors objectivament verificables: 
 

Millorar la qualitat de vida i dignificar les víctimes 
mutilades a Colòmbia. Sensibilització de Societat Civil 

 
 

Fonts de verificació: 
 

Informes d’activitats presentats a la Fundación Lealtad 
de la que en formen part. Aquesta estitat vetlla per la 
transparència i les bones pràctiques de les ONG’s- 

 
 

2.4.b. Objectiu/s específic/s (OEs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cada OE. 
Enunciat de l’OE 1:  
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Indicadors objectivament verificables: 
 

17 víctimes de les mines i artefactes similars 
 
 

Fonts de verificació: 
 

El cos mèdic de la Corporación Mahavir Kmina i els 
traumatòlegs Drs. Moret i Garriga, vicepresidents de la 

Fundación Pax 
 
 

 
 
 

2.4.c. Resultats esperats (Rs) - Afegiu els quadres que siguin necessaris  per a cada resultat.  
Enunciat del R1:  

OE al qual s’adreça aquest resultat:  
Indicadors objectivament verificables: 

 
Cocsurs Escolar de Dibuixos per la Pau “Mines contra 

Mines”  
La setmana de la solidaritat de La Garriga, Exposició 

itinerant, a Catalunya. Compareixença en l’Ajuntament 
de Barcelona. Col-laboració amb la Càmara de Comerç 

Colombo Catalana ,  Consulado de Colòmbia a Barcelona 
i Vice-Presidència del Govern de Colòmbia, preparació y 

projecció de pel·licules 
 
 

Fonts de verificació: 
Entrega de premis 

Registre d’assistència als actes, butlletins de informació, 
pàgina web, Facebook i mitjans de comunicació. 
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2.4.d. Activitats previstes (As) - Afegiu els quadres que siguin necessaris per a cadascuna de les activitats. 

Enunciat de l’A1: Programa de Rehabilitació de 17 víctimes 
Descripció: Rehabilitació 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat:  
Recursos necessaris: 

 
Material ortopèdic i atenció mèdica. 

 
 

Cost econòmic: 
 

15626 € Euros (pròtesis i cos mèdic) 
 
 

ENUNCIAT A2: Mines Antipersona – Armes de destrucció massiva a càmera lenta 
Descripció: Concienciació 

Resultat al qual s’adreça aquesta activitat: Campanya de Sensibilització, difusió del terrible efecte en el desenvolupament 
de les comunitats de les mines antipersona 

Recursos necessaris: 
 

- Material Gràfic i Audiovisual. 
- Lloguer de Sales. 
- Convocatòria i difusió en premsa. 
- Transport. 
- Comissaria de l’exposició. 
- Materials 
- Convocatòria i difusió del concurs Mines Contra 
Mines. 
- Preparació i Projecció de Pel·licules 

1.000 € 
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2.4.d Matriu de planificació (annexeu d’acord amb aquest esquema) 
 

 ENUNCIAT INDICADORS OBJECTIVAMENT 
VERIFICABLES 

FONTS DE VERIFICACIÓ HIPÒTESIS 

OBJECTIU 
GENERAL 

 
Millorar la qualitat de vida i dignificar les víctimes 
mutilades a Colòmbia. Sensibilització de Societat 
Civil 
 

Informes mèdics, premsa i material 
gràfic 

Informes d’activitats presentats a la 
Fundación Lealtad de la que en 
formen part. Aquesta entitat vetlla 
per la transparència i les bones 
pràctiques de les ONG’s- 

 

 

OBJECTIU 
ESPECÍFIC 

17 víctimes de les mines i explosius similars 
Campanya de sensibilització que consta de les 
següents activitats: Setmana Solidaria de La Garriga, 
Campanya Internacional “Remangate” i organització 
de exposició itinerant i concurs Mines contra Mines 
 

 

Informes mèdics, premsa i material 
gràfic 

Els informes mèdics realitzats per el 
metges de Mahavir Kmina i els 
Traumatòlegs de  la Fundación Pax. 

Premsa i material gràfic. Video de 
les víctimes rehabilitades 

 

RESULTATS 17 víctimes rehabilitades amb un seguiment 
programat per aconseguir les seva complerta 
rehabilitació. 

Conscienciació de la realitat de la lacra social que 
originen les mes de 110 milions de mines 
antipersona en 64 països. 

Informes mèdics, premsa i material 
gràfic 

Els informes mèdics realitzats per el 
metges de Mahavir Kmina i els 
Traumatòlegs de  la Fundación Pax. 

Premsa i material gràfic. Vídeo de 
les víctimes rehabilitades 

 

     

 
 

ACTIVITATS ENUNCIAT Recursos Costos 

A1. Programa de Rehabilitació de 17 víctimes Material i mèdic 15.623 € 

A2. Mines Antipersona – Armes de destrucció massiva a càmera lenta Gràfics, audiovisuals i 
mitjans de comunicació 

1.000 € 

Total (1) 16.623 € 
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(1) Aquesta quantitat haurà de coincidir amb la quantitat imputada com a Costos Directes al Pressupost de l’apartat 6) 
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2.4.e. Cronograma de les activitats previstes 
 

Data d’inici de l’activitat (any/mes): Abril 2015 
Data prevista per a la finalització de l’activitat 

(mes/any): 
Abril 2016 

 
ACTIVITATS MESOS 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 
A1. Localització de les víctimes X x x x x        
A2. Coordinadió de desplaçament   x x x x X x x x   
A3. Enviament de informes mèdics    x x x X x x x   
A4. Implantació de les prótesis    x x x X x x x x  
A5. Seguiment de les victimes          x x X 
A6. Campanya de sensibilització X x x x x x X x x x x X 
             
 
Durant l’any a partir del moment en que es signa l’acord de col.laboració, la 
Corporación Mahavir Kmina, inicia la tasca de localització de les victimes, envia a 
la Fundación Pax informe clínic, acompanyat de imatges, per tal del que els 
metges de la Fundación Pax puguin evaluar i donar la seva aprovació. A 
continuació la Corporación Mahavir Kmina procedeix a fer el procès mèdic. I 
finalment el seguiment de les victimes amb la Fundación Pax. 
 
3. VIABILITAT DEL PROJECTE I SOSTENIBILITAT UN COP FINALITZAT 
L’AJUT EXTERN 
 
3.1. Viabilitat sociocultural 
Adequació a factors socioculturals de la zona. Efecte de l’acció en la població més vulnerable. 
 
Tenim com a missió contribuir a la millora de la qualitat de vida de persones de baixos 
recursos econòmics que han estat amputats i mitjançant la manufactura i col · locació 
d'una pròtesi millorar-així la seva situació de locomoció i dependència, donant-los nous 
horitzons d'exercici físic i psicològic aconseguint que es reincorporen a la seva activitat 
econòmica normal. 
 
3.2. Viabilitat política  
S’ha de valorar la garantia de suport al projecte, l’entorn polític favorable i l’adequació del projecte a les 
polítiques vigents d’àmbit local i nacional. 
 

 
 
Tenim el suport del PAICMA (Programa Presidencial para la Acción Integral contra 
Minas Antipersonal, desde la Vicepresidencia del Govern de Colòmbia que son els 
responsables del programa i ens han ofert suport per seguir desenvolupant la nostra 
gestió a Colòmbia. 
 
A mes comtem amb el soport expres i per escrit que adjuntem del Vice Alcalde 
Gobernabilidad y Seguridad de Medellin y del Director Ejecutivo de la Corporación 
Mahavir Kmina y la Fundación Heroe Camina. 
 
3.3. Viabilitat tècnica 
Anàlisi de la part tècnica del projecte, valoració de la viabilitat en relació a l’ús de mètodes i tecnologies 
apropiades.  
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La pròtesi coneguda com Peu de Jaipur, va ser desenvolupada en 1968 pel Dr Sehti, 
metge ortopedista i el Mestre SCSharma ambdós de la ciutat de Jaipur, Índia. Va ser 
adaptada i millorada per la fundació BMVSS, també de Jaipur, Índia sota la direcció de 
DR Mehta, la fundació BMVSS en els últims 30 anys ha col·locat més de 300.000 
pròtesis de cama. La seva tasca ha estat reconeguda per les Nacions Unides. 
 
El peu de Jaipur permet no només caminar sinó córrer, grimpar arbres, pujar i baixar 
escales, ballar, anar en moto o bicicleta i utilitzar-lo en llocs humits ja que és 
impermeable. La seva vida útil en un adult és de 3 a 5 anys i en el cas dels nens ha de 
ser revisat anualment d'acord a les necessitats que dicti el seu creixement. 
 
El personal tècnic de Mahavir Kmina ha estat entrenat a Jaipur, Índia directament per 
la fundació BMVSS. Els tècnics estan especialitzats en la col · locació i fabricació de 
pròtesi de cama. Disposem d'un nou alineador amb tecnologia làser, degudament 
patentat, el qual ens permet definir des d'un inici, l'orientació, la forma i les dimensions 
requerides, amb la finalitat de brindar una major seguretat i confort a l'usuari. 
 
Totes aquestes condicions deriven en un menor temps d'adaptació, atès que la 
persona, en el moment d'utilitzar la seva pròtesi, té perfectament definit el seu centre 
de massa, sense que hagi lloc a desalineacions que derivarien en la pèrdua d'equilibri. 
Finalment aquest desenvolupament ens permet tenir un temps de recuperació molt 
curt de les persones beneficiades per Mahavir Kmina. 
 
A més el seu cost és el més ecònomic del mercat. 
 
 
3.4. Capacitat institucional i de gestió 
Analitzar la garantia d’execució del projecte per part de l’entitat sol·licitant i el soci local executor. Valorar la 
capacitat administrativa, organitzativa i tècnica perquè el projecte es dugui a terme i se’n pugui garantir la continuïtat 
en acabar el suport extern. 

La Corporación és una institució sense ànim de lucre que des del 2007 està funcionant 
amb total èxit, amb el nostre acord el que aconseguim és poder tractar més victimes 
tant de primer cop, com de seguiment de les victimes ja tractades. 

 
3.5. Viabilitat econòmica i financera 
Anàlisi del projecte en relació als recursos utilitzats, els béns a generar i les despeses operatives. Cal 
explicar els aspectes relacionats amb el règim de propietat de les infraestructures i dels equipaments 
durant i després de l’acció, així com els responsables de l’acció un cop finalitat l’ajut extern. 
 
La Corporación Mahavir Kmina, fabrica les prótesis “Pie de Jaipur” i la Fundación Pax, 
amb l’acord subscrit de col.laboració se’n fa càrrec del 50% del import de les dites 
prótesis. 
 
A Colòmbia el responsable és el director Executiu Sr. Juan Rodrigo Mejias i a 
Barcelona, el president Sr. Juan Alberto Valls Jové, el director Sr. Manuel Velarde i la 
secretària general, Sra. Rosa Martín, 
 
 
 
 
 



Bases per a la convocatòria d’ajuts a projectes de cooperació al desenvolupament i solidaritat 2015 
15 

4. ADEQUACIÓ DEL PROJECTE A LES PRIORITATS ESTABLERTES A 
LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
 
Prioritats (projectes de cooperació) Activitats relacionades 
Projectes que tractin temes d’interès 
municipal, serveis públics de 
proximitat, reforçament de capacitats 
institucionals, democràcia local i major 
participació dels municipis del Sud en 
les polítiques de desenvolupament i la 
lluita contra la pobresa. 

La recuperació e integració a la societat 
de les víctimes de les mines antipersona 
facilita el desenvolupament econòmic de 
les regions 

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

 

Projectes de treball mediambiental 
lligats a competències municipals. 

 

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

Cooperació amb el “Programa 
Presidencial para la Acción Integral contra 
Mina Antipersona” 

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

 

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

Organitzarem jornades de sensibilització 
amb la Cambra de Comerç Colombo 
Catalana  

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

 

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

 

Prioritats (projectes de sensibilització a 
Catalunya) 

El projecte inclou la realització de 
jornades i activitats de sensibilització 
de la lluita contra les mines antipersona 
y la recuperació de la dignitat de les 
víctimes. 

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

El projecte inclou la realització de 
jornades i activitats de sensibilització 
de la lluita contra les mines antipersona 
y la recuperació de la dignitat de les 
víctimes. 

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

El projecte inclou la realització de jornades 
i activitats de sensibilització de la lluita 
contra les mines antipersona y la 
recuperació de la dignitat de les víctimes. 
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solidaritat.  
Han d’augmentar la consciència 
pública sobre la interdependència 
Nord-Sud a través de debats, 
exposicions, d’experiències directes i 
d’activitats educatives, tant dins com 
fora del sistema educatiu reglat. 

La Fundació te com a objecte fundacional 
la divulgació de lacra de les mines 
antipersona i generar la reflexió i debat en 
centres educatius. 

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

Dignitat de la persona, desenvolupament 
econòmic de les regions i pau. 

Fomentar el diàleg intercultural i la 
prevenció del racisme. 

 

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

La Fundació Pax compta amb el suport 
del Consolat de Colòmbia a Barcelona 

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

Càrrec Funcions Aportació (ONG, 
contrapart...) 

Remunerat Voluntari 

Protetistes Tracta en la part mèdica a les víctimes Mahavir Kmina   
Director executiu Responsable de gestió i seguiment Mahavir Kmina   

Traumatolegs Revisió i aprovació historial clínics Fundación Pax  X 
     

     
 
Per part de la Fundación Pax tot l’equip és voluntaria. 
 
6. PRESSUPOST DEL PROJECTE 
 
6.1. DADES ECONÒMIQUES BÀSIQUES 
 
El pressupost s’ha d’indicar en EUROS. 
 

Import global del projecte: 16.626 € 

Import sol·licitat a l’Ajuntament: 4.406  € 

Aportació de l’entitat sol·licitant: 4.406 € 

Aportació de la contrapart local: 7.813 € 

Altres aportacions previstes: ----------- 
 
6.2. COFINANÇAMENTS 
Concreteu les altres entitats finançadores, i en el cas que siguin subvencions, 
indiqueu-ne l’estat (pendent de sol·licitar, pendent de resolució, concedida...). 
 

Entitat / Institució Import Estat Percentatge (%) del 
global del projecte 
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6.3. PRESSUPOST GENERAL DEL PROJECTE 
 

PARTIDES 
CONTRIBUCIONS EXTERNES CONTRIBUCIONS LOCALS 

TOTAL Fons 
Català 

Entitat del Nord Altres  
(1) 

Subtotal Entitat del Sud Beneficiaris Altres  
(1) 

Subtotal 
Efectiu Valoritzat Efectiu Valoritzat Efectiu Valoritzat 

1. COSTOS DIRECTES             

1.1 Terrenys             
1.2 Construccions i rehabilitacions             
1.3 Equips i subministraments             
1.4 Personal local             
1.5 Personal expatriat              
1.6 Viatges i estades             
1.7 Funcionament rehabilitació 3.906 7.813   11719 3.906     3.906  15.626 
1.8 Imprevistos             
1.9  Avaluacions             

¤ Despeses de 
sensibilització a Catalunya 

    500         500     500         500   1.000 

Subtotal costos directes 4.406 7813   12.219 4.406      16.626 

% Costos directes             

2. COSTOS INDIRECTES             

2.1 Despeses administratives de 
l’entitat del Nord 

            

             
             
Subtotal costos indirectes             

% Costos indirectes             

TOTAL 4.406 7.813   12.219 

 

4.406     4.406 16.626 

(1) Cal detallar-les al quadre 6.2. 
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6.4. PRESSUPOST DETALLAT PER PARTIDES 
  

Proveïdor Concepte Descripció Import
Mahavir Kmina Protetització 17 protesis  Peu de Jaipur 15.623 €         
Transferències Bancaries Una transferencia 70 €                 
Per definir Material Promocional Diseny, maquetación e impresió 1.000 €           
Despeses varies desplazaments e imprevistos 100 €               

PRESSUPOST GENERAL
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Notes:  
 
COSTOS DIRECTES: totes les despeses necessàries i imprescindibles per a l’execució sobre terreny del projecte. 
 
§ Terrenys i construccions: valor de la compra i/o lloguer dels terrenys on s’està executant el projecte i infraestructures 

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

del transport (en el cas que sigui necessari) fins al lloc on es desenvoluparà l’acció. 
§ Personal local i expatriat: incloure únicament el personal que forma part del pla operatiu i sense el qual el projecte no 

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

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

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

§ Imprevistos: en el cas d’incloure aquest apartat, posteriorment se n’haurà d’explicar la destinació i justificar-lo. 
§ Despeses de sensibilització: a l’informe d’activitats s’haurà d’explicar les accions desenvolupades en els municipis per 

sensibilitzar la població i donar a conèixer el projecte. 
 
COSTOS INDIRECTES: són les despeses administratives i de funcionament de l’entitat sol·licitant del Nord no 
relacionades directament amb l’execució del projecte. 
 
 
 
7. SEGUIMENT, CONTROL I AVALUACIÓ DEL PROJECTE 
 
7.1 Procés intern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg 
de l’execució del projecte 
 

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

 
 
 

   

 La Fundación Pax, té un Protocol d’actuació aceptat per Mahavir Kmina en el que és del tot 
imprescindible que en el moment en que tinguin les víctimes localitzades han de fer arribar a la 
Fundación Pax els informes clinics i fotografies de les amputacions, frontal i de costat, per tal de que 
l’equip de traumatòlegs de la Fundación Pax puguin donar la seva conformitat per poder continuar. 
Un cop rebut el informe mèdic la Corpración Mahavir Kmina segueix amb el tractament i amb el 
seguiment de l’estat de les víctimes en el temps, enviant informes periodics a la Fundación Pax. 
 
7.1 Procés extern de seguiment, control i avaluació que es té previst dur a terme al llarg 
de l’execució del projecte 
 

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

 
La Fundación Pax, té un Protocol d’actuació aceptat per Mahavir Kmina en el que és del tot 
imprescindible que en el moment en que tinguin les víctimes localitzades han de fer arribar a 
la Fundación Pax els informes clinics i fotografies de les amputacions per tal de que la 
Fundación Pax pugui donar la seva conformitat amb l’assessorament del equip mèdic. 
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Coordinació, difusió i desenvolupament de les accions previstes de sensibilització de la 
societat. 
 
 
 
 
8. ANNEXOS 
(Feu una llista detallada dels documents annexos que adjunteu) 
 

Doc. 1.-      Registre de la Fundación Pax. 
Doc. 2.-      Estatuts de la Fundación Pax 27.04.2004. 
Doc. 3.-      Modificació estatutaria de la FPAX de (29.10.2008). 
Doc. 4.-      Nova modificació estatutaria de la FPAX de (20.07.2011) 
Doc. 5.-      Nova modificació estatutaria de la FPAX de (05.12.2011) 
Doc. 6.-      Acords socials i modificació estatutaria de la FPAX de (07.02.2014)    
Doc. 7.-      Memòria 2014. Compte de resultats a 31.12. 2014 i pressupost  

      2015 de FPAX. 
Doc. 8.-      Acord de desingnació de domicili permanent de la FPAX. 
Doc. 9.-      Acreditatitu de participació per part de la FPAX en les reunions 

Del Consell Municipal i de coneixement del projecte de la FPAX. (Assiteix 
a totes les reunions del Consell Municipal de Cooperació al 
Desenvolupament i Solidaritat de la Garriga. Excepte a la de data 
10/12/2014 per motius de salut, el que es va justificar, ademés vam asistir 
a uns altres actes organitzats pel citat Consell com són: L’exposició de” 
tres mil anys d’historia i art del Marroc” i a les jornades “Diàleg per la 
defensa del territori i l’àutogobern”. 

Doc. 10.-    Registre de la Corporación Mahavir Kmina 
Doc. 11.-    Estatuts de Mahavir Kmina. 
Doc. 12.-    Acord de col-laboració amb Mahavir Kmina de 29.04.2015 

        Doc. 13.-     Dossier de Mahavir Kmina amb amplia informació de la Corporación i  
                           “Ruta de atención a las víctimas”. 

Doc. 14.-     Fotocòpia del DNI de Juan Alberto Valls Jové que suscriu la present 
                    sol-licitud, com a President de la FPAX. 
Doc. 15.-     Fotocòpia del NIF de la FPAX. 
Doc. 16.-     Fotocòpla de la certificació de la Agència Tributaria, acreditativa d’ 
                    estar al corrent la FPAX en les seves obligacions tributàries.  
Doc. 17.-     Manifest de la FPAX acreditatiu de complir tots els requisits del punt 2 de 
                    les bases d’ aquesta convocatòria. 
Doc. 18.-     Certificació de la FPAX de la destinació de la sol.licitut de la subvenció. 

 
 
 
 
 
 


