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  SINOPSI 

 
El Fons Català, com a integrant del Comitè Català d’Ajut Humanitari i d’Emergència - 
CCAHE, fa una crida als ajuntaments a sumar-se a la resposta davant la crisi 
humanitària generada pel cicló Nargis a Myanmar el passat 2 de maig. 
 
El cicló Nargis va colpejar especialment la regió del delta d’Ayeryarwwady i Yangon. 
Les autoritats ham declarat com a zona catastròfica les regions de Yangon, 
Ayeyarwwady, Bago, Mon i Kayin. Segons el  ministre de Reassentaments i 
Emergències, l’onada de 3,5 metres que va generar el cicló va causar bona part dels 
danys. 
 
Segons l’informe de situació d’OCHA, els edificis i infraestructures de les regions 
afectades han quedat greument malmesos i extensions importants del país estan 
completament inundades. No hi ha ni aigua ni electricitat. La comunicació telefònica és 
molt limitada. Hi ha zones només accessibles per vaixell. Manquen refugis habilitats per 
a la població. Tot això suposarà un problema logístic important per garantir l’accés a les 
víctimes. Les últimes informacions governamentals parlen de més de 22.500 víctimes 
mortals, 41.000 persones desaparegudes i un milió de persones que han perdut la seva 
llar. La població total afectada a la zona és de 24 milions (la meitat de la població de 
Myanmar). Es calcula que centenars de milers de persones necessiten assistència 
humanitària urgent. 
 
Davant d’això, la decisió d’intervenir com a resposta a la crisi, es basa en l’acord pres 
en el marc del CCAHE i en la capacitat de resposta dels actors. En aquest sentit, es 
plantegen dues possibilitats: 
 

� Donar suport al PAM-Programa Mundial d’Aliments de Nacions Unides, en tant 
que organisme multilateral autoritzat a entrar a Myamnar (projecte 1845). 
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� Donar suport a la campanya d’ajut humanitari endegada per Creu Roja 
Catalunya, la Federació Internacional de la qual ja ha desplaçat equips al terreny 
i ha activat els seus magatzems ubicats a Kuala Lumpur (Malàisia) (projecte 
1882). 

 
El Fons Català, en el marc del CCAHE, insta la Junta Militar de Myanmar perquè 
faciliti l’accés a les víctimes immediatament respectant l’espai humanitari i les normes 
d’assistència humanitària, que inclou: l’accés el país de personal humanitari i de 
material, així com facilitat de moviment a l’interior del país.  
 
 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 
 
AJUNTAMENT D’ALGUAIRE 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT D’ARGENTONA 
AJUNTAMENT DE BADALONA 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE BEGUES 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
AJUNTAMENT DE CARDEDEU 
AJUNTAMENT DE CASTELLAR DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
AJUNTAMENT DE GAVÀ 
AJUNTAMENT DE GIRONA 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
AJUNTAMENT DE PALLEJÀ 
AJUNTAMENT DE PALS 
AJUNTAMENT DE LA POBLA DE MAFUMET 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
AJUNTAMENT DE PORQUERES 
AJUNTAMENT DE LES PRESES 
AJUNTAMENT DE QUART 
AJUNTAMENT DE ROQUETES 
AJUNTAMENT DE RUBÍ 
AJUNTAMENT DE SALOU 
AJUNTAMENT DE SALT 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE SANT CUGAT SES GARRIGUES 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 
AJUNTAMENT DE SANT JULIÀ DE RAMIS 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
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AJUNTAMENT DE SANTA MARGARIDA DE MONTBUI 
AJUNTAMENT DE SANTA PERPÈTUA DE MOGODA 
AJUNTAMENT DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 
AJUNTAMENT DE SITGES 
AJUNTAMENT DE TÀRREGA 
AJUNTAMENT DE TORRELLES DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE VIC 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
CONSELL COMARCAL DEL VALLÈS OCCIDENTAL 

 
 
La campanya s’ha concretat en els següents projectes, que actualment estan finalitzats:  
 
NÚM. TÍTOL 
1845 Aprovat en el marc del CCAHE-Comitè Català d’Ajut Humanitari 

d’Emergència – transferits recursos a l’ACCD 
1882 ENVIAMENT D’AJUT HUMANITARI A LES PERSONES AFECTADES PEL PAS 

DEL CICLÓ NARGIS A MYANMAR 
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  SEGUIMENT 

 
NOVEMBRE 2013 
 
Aquest és l’informe final corresponent a l’aportació que el Fons Català de Cooperació 
va fer a través de l’ACCD - Agència Catalana de Cooperació al Desenolupament per 
projecte del PMA – Progama Mundial d’Aliments de la ONU, d’assistència a la 
població afectada pel cicló a Myanmar. 
 
ANTECEDENTS DEL PAÍS 
 
Myanmar és el país més gran al sud-est d'Àsia, amb una superfície de 676.578 
quilòmetres quadrats. La població estimada del país és de 56.200.000 i es compon de 
diversos grups ètnics i religiosos. És ric en recursos naturals, amb immenses 
possibilitats, incloent terres agrícoles, forestals, gas natural, diversos metalls i pedres 
precioses, i recursos hídrics. 
 
Tot i el capital natural i humà, així com un rendiment relativament bo del creixement 
econòmic, Myanmar es classifica entre els Països Menys Avançats i és considerada una 
de les nacions més pobres d'Àsia, ocupant el lloc 132 de 169 països en l’Índex de 
Desenvolupament Humà 2010 del PNUD. Entre 2005 i 2010, el nombre de persones 
que viuen per sota del llindar de pobresa es va reduir del 32 per cent al 26 per cent. No 
obstant això, hi ha una creixent preocupació per l'augment de la desigualtat, les 
disparitats entre les regions i divisions, així com una persistent baixa inversió i la manca 
d'actius productius. 
 
Diversos Estats i Divisions pateixen alts nivells d'inseguretat alimentària, especialment 
el nord de Rakhine, Chin Kachin i Shan, com així com Magway Divison. La prevalença 
nacional de desnutrició aguda entre els nens menors de 5 anys és de gairebé el 9 per 
cent. Myanmar és també vulnerable als desastres naturals, com ciclons, esllavissades de 
terra, terratrèmols i sequeres. A l'octubre de 2010, el cicló Giri va colpejar la costa de 
Estat de Rakhine, a la part occidental del país, deixant més de 100.000 persones sense 
llar i 200.000 persones que necessiten assistència alimentària. 
 
Les operacions humanitàries a myanmar s'enfronten a importants limitacions, com les 
restriccions de viatge per als treballadors humanitaris, la necessitat de permisos per al 
transport d'aliments i altres béns, i les restriccions a la importació d'equips i vehicles. 
 
RESUM DE L'ASSISTÈNCIA DEL PMA 
 
El 2010 el PMA tenia dues operacions, una operació prolongada de socors i recuperació 
(OPSR) que es centra en la millora de la seguretat alimentària, l’eestat de nutrició i els 
mitjans de vida de les poblacions vulnerables a les zones amb més inseguretat 
alimentària del país, i una operació especial (SO) de suport a les víctimes del cicló Giri. 
 
L'assistència del PMA a Myanmar es basa en quatre pilars estratègics: Mantenir i 
ampliar l'accés; enfortiment de la cadena de producció de menjar; la millora de la 
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qualitat, quantitat, i la diversitat de la ingesta d'aliments; i la creació d'aliances i 
l'enfortiment de capacitats nacionals. 
 
Les àrees operatives del PMA eren els estats de Rakhine, Kachin, Shan i Chin, així com 
la divisió de Magway. Dins d'aquestes regions, les activitats es van dur a terme en zones 
amb alts nivells d'inseguretat alimentària i d’escassetat d'aliments a les llars, a causa de 
la baixa productivitat agrícola, la manca d'actius, la diversificació limitada de les 
economies domèstiques, i l'alta prevalença dels xocs que causen importants pèrdues 
d'ingressos i l'augment de les despeses. 
 
Les activitats inclouen la prestació d'assistència de socors a les persones amb gran 
inseguretat alimentària durant els sis mesos de la temporada anual d’escassetat, així com 
als pacients en tractament del VIH/SIDA i la tuberculosi (TB), i els alumnes de 
primària. Es va prestar suport a la nutrició a nens menors de 5 anys i dones 
embarassades i lactants. També es va proporcionar assistència alimentària per donar 
suport a les activitats integrades de subsistència per a persones vulnerables. 
 
En virtut de l'operació especial, el PMA va establir centres de consolidació de càrrega 
consisteixen en instal·lacions d'emmagatzematge temporal a les zones més afectades, 
l'augment de la capacitat de transport, i va proveir equips de telecomunicacions 
d'emergència a la comunitat humanitària. 
 
La OPSR està en línia amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM) 1, 
2, 3, 4 i 6. 
 
Beneficiaris Homes Dones Total 
Nens menors de 5 anys 67.781 73.429 141.210 
Nens entre 5 i 18 anys 338.904 367.146 706.050 
Adults 346.435 375.305 721.740 
Nombre total de beneficiaris el 2010 753.120 815.880 1.569.000 
Nombre total de beneficiaris el 2009 911.710 995.670 1.907.380 
Nombre total de beneficiaris el 2008 1.110.667 1.202.426 2.313.093 

 
Distribució (tm) 

Tipus projecte Cereals Olis Polsos Mix Altres Total 
Projecte de país únic 29.610 651 1.213 669 148 32.290 
Menjar total distribuït el 2010 29.610 651 1.213 669 148 32.290 
Menjar total distribuït el 2009 64.287 2.283 7.483 2.071 468 75.593 
Menjar total distribuït el 2008 68.398 3.239 11.156 1.146 541 84.480 

 
QUAN I PER QUÈ EL PROJECTE HA CESSAT L’ACTIVITAT  
 
Els resultats de la collita de PMA i la FAO i l'Avaluació de la Seguretat Alimentària el 
novembre de 2009 van indicar que la situació de seguretat alimentària ha millorat en les 
zones de destinació, i que les comunitats havien recuperat totalment o parcialment els 
seus mitjans de vida. Gairebé dos anys després que el cicló Nargis va colpejar la regió 
del Delta, tots els objectius es van aconseguir amb èxit, amb la OEM 107.490 finalitza 
el desembre de 2009 com estava previst. 
 
 


