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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 

 

 

 

RESPOSTA ALS EFECTES DEL TIFÓ HAYIAN A FILIPINES 

 
El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament fa una crida als ajuntaments catalans a 
sumar-se a la resposta als efectes del tifó Hayian al seu pas per Filipines. 
 
El passat divendres 8 de novembre de 2013, sis illes de l’arxipèlag de Filipines varen patir el 
pas del Tifó Hayian que, amb una virulència de 5 sobre 5 a l’escala Saffir-Simpson, va 
ocasionar considerables danys a les ciutats i zones rurals de la regió.  
 
Es considera el pitjor desastre natural que ha patit el país i, tot i que encara no hi ha dades 
definitives de la magnitud, es calcula que han perdut la vida més de 10.000 persones i hi ha 
innombrables desapareguts. Segons les Nacions Unides, es calcula que hi ha 620.000 
persones desplaçades i més de 9,5 milions de persones afectades.  
 
La comunitat internacional ha iniciat la mobilització per tal que els organismes humanitaris de 
Nacions Unides i altres organitzacions es coordinin amb el govern de Filipines per donar 
resposta a l’emergència amb la màxima rapidesa. Tot i que el territori de Filipines es veu 
castigat per una mitjana de 20 tifons cada any, la catàstrofe en aquesta ocasió requereix 
mesures excepcionals.  
 
Així, el Fons Català reitera la crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a 
aquest procés de suport a la població afectada pel tifó Hayian a Filipines. Per això, us adjuntem 
el full de compromís d’aportació econòmica al projecte  2626. RESPOSTA ALS EFECTES DEL 

TIFÓ HAYIAN A FILIPINES. 

 
Ben cordialment, 
 
 
 
 
 
 
Meritxell Budó i Pla 
Presidenta del Fons Català 
Alcaldessa de la Garriga 
 
Barcelona, 11 de novembre de 2013 


