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  SINOPSI 

 
L'huracà Ida va començar com una depressió tropical el dia 4 de novembre de 2009 
davant la Costa Atlàntica de Nicaragua, aproximadament a 126 km al Nord de 
Bluefields i 112 km al sud de Bilwi-Puerto Cabezas. Va avançar en direcció nord-oest 
fins arribar-hi, al dia següent, ja convertit en un huracà de categoria 1. Dijous i 
divendres passats va continuar avançant en direcció nord, afeblint-se, fins arribar de nou 
al mar Carib convertit de nou en depressió tropical, tot afectant Nicaragua, Hondures i, 
sobretot, El Salvador. 
 
El pas de l’huracà Ida per Nicaragua havia deixat fins el dia 8 de novembre uns 40.000 
damnificats, més de 8.000 persones refugiades en albergs i un desaparegut. Segons ha 
informat el director del Sistema Nacional de Prevenció, Mitigació i Atenció de 
Desastres (Sinapred), Ramón Arnesto Sosa, el Govern nicaragüenc va enviar per via 
aèria uns 3.600 kg d'aliments a les zones afectades del Carib on l'Ida va tocar terra com 
a huracà de categoria 1, segons informacions de mitjans locals recollides per Europa 
Press.  
 
A El Salvador, les fortes pluges, les inundacions i els corriments de fang provocats per 
l'huracà Ida han causat la mort d'un mínim de 124 persones, segons l'últim balanç ofert 
pel president del país centreamericà, Mauricio Funes, que ha descrit la situació com 
"una tragèdia" de danys "incalculables". El Govern ha declarat l'estat d'emergència en 
cinc departaments del país centreamericà (La Paz, La Libertad, Cuscatlán, San Vicente i 
el de la capital, San Salvador) i espera trobar més víctimes a mesura que els efectius de 
rescat progressin sobre terrenys difícils, segons ha informat el ministre de Governació, 
Humberto Centeno. Els rius Jiboa, a la zona central del país, així com el riu Grande a 
l'est i l'Acelhuate, que travessa la capital, estan desbordats i diversos ponts s'han 
col·lapsat, tot deixant aïllats centenars de residents, 
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Davant de tot això, es preveu una necessitat important d’inversions per poder recuperar-
se dels efectes d’aquest huracà en un termini mitjà. Després de les tasques d’actuació 
urgent en la primera fase d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la 
reconstrucció i la rehabilitació dels territoris afectats.  

En aquest context, des del Fons Català, recollint la petició dels ajuntaments catalans, i 
en coordinació directa amb les contraparts de Nicaragua i El Salvador, hem obert una 
campanya d’emergència dins la filosofia de reconstrucció postemergent, de suport als 
esforços que ja s’estan duent a terme des d’ambdós països. 
 
 

  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 
 
AJUNTAMENT DE L’AMETLLA DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT D’ARENYS DE MUNT 
AJUNTAMENT D’ARTÉS 
AJUNTAMENT DE BADALONA 
AJUNTAMENT DE BARBERÀ DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE BEGUES 
AJUNTAMENT DE CALAFELL 
AJUNTAMENT DE CAMBRILS 
AJUNTAMENT DE CAMPDEVÀNOL 
AJUNTAMENT DE CAMPRODON 
AJUNTAMENT DE CARDEDEU 
AJUNTAMENT DE CASTELLBISBAL 
AJUNTAMENT DE CASTELLDEFELS 
AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 
AJUNTAMENT DE LA CELLERA DE TER 
AJUNTAMENT DE CENTELLES 
AJUNTAMENT DE CORBERA DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA 
AJUNTAMENT D’ESPLUGUES DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE FIGUERES 
AJUNTAMENT D’IGUALADA 
AJUNTAMENT DE LLIÇÀ D’AMUNT 
AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 
AJUNTAMENT DE MALGRAT DE MAR 
AJUNTAMENT DE MANLLEU 
AJUNTAMENT DE MANRESA 
AJUNTAMENT DE MATARÓ 
AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 
AJUNTAMENT DE MONTCADA I REIXAC 
AJUNTAMENT DE MONTGAT 
AJUNTAMENT DEL MORELL 
AJUNTAMENT D’ÒDENA 
AJUNTAMENT D’OLOT 
AJUNTAMENT DE PARETS DEL VALLÈS 
AJUNTAMENT DE POLINYÀ 
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AJUNTAMENT DEL PRAT DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE LES PRESES 
AJUNTAMENT DE QUART 
AJUNTAMENT DE SABADELL 
AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 
AJUNTAMENT DE SANT JUST DESVERN 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
AJUNTAMENT DE SANT SADURNÍ D’ANOIA 
AJUNTAMENT DE LA SÉNIA 
AJUNTAMENT DE LA SEU D’URGELL 
AJUNTAMENT DE TIANA 
AJUNTAMENT DE TORTOSA 
AJUNTAMENT DE VILADECANS 
AJUNTAMENT DE VILAFRANCA DEL PENEDÈS 
AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ 
 
 
La campanya s’ha concretat en els següents projectes, que actualment es troben en fase 
d’execució: 
 
NÚM. TÍTOL 

2154 REDUCCIÓ DE LA VULNERABILITAT FÍSICA I ORGANITZATIVA DES 
DE LA GESTIÓ COMUNITÀRIA DE RISCOS A SAN ESTEBAN 
CATARINA – El Salvador 

2155 ENFORTIMENT EN LA PREVENCIÓ DE RISCOS PER A GOVERNS 
LOCALS – El Salvador 

2156 REHABILITACIÓ DEL SISTEMA D’AIGUA POTABLE A SIS CANTONS 
D’OLOCUILTA – El Salvador 

2157 PRODUCCIÓ DE CULTIUS A QUATRE COMUNITATS DEL SECTOR DE 
LLANO SUR DE PUERTO CABEZAS-BILWI – Nicaragua  

2159 PLA SOSTRE PER A 50 HABITATGES I DOTACIÓ DE LLAVORS 
MILLORADES DE BLAT DE MORO I ARRÒS A KUKRA HILL – 
Nicaragua  

2179 SUPORT AL DESENVOLUPAMENT SOCIOECONÒMIC I AMBIENTAL A 
TRES CANTONS DEL MUNICIPI DE SAN PEDRO PERULAPÁN – El 
Salvador 
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PROJECTE 2154 
 

REDUCCIÓ DE LA VULNERABILITAT FÍSICA I 
ORGANITZATIVA DES DE LA GESTIÓ 
COMUNITÀRIA DE RISCOS A SAN ESTEBAN 
CATARINA 
 
 País: EL SALVADOR 
 Regió: SAN VICENTE 
 Continent: AMÈRICA 
 Realitzat per: ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN ESTEBAN CATARINA / ASEAL-

ASOCIACIÓN SOLIDARIA DE ECONOMÍA ALTERNATIVA 
 

Data aprovació: 31/12/09 
Període finançament: 2010 
 
 

Estat del Projecte: Realitzant-se 
 

Import total projecte:  57.936,84 euros 
Aportació contrapart: 15.402,96 euros 
Aportació sol.licitada:  42.647,13 euros 
Aportació del FONS:  42.647,13 euros 
10% de gestió: 4.264,71 euros 
Import total a finançar: 46.911,84 euros 
 

  SINOPSI 

 
L’huracà Ida va provocar greus danys a San Esteban Catarina, que té una població de 
5.529 habitants i que està catalogat pel Govern d’El Salvador com un dels 32 municipis 
d’extrema pobresa severa del país. En aquest context, el projecte preveu contribuir a la 
construcció d’una cultura de gestió comunitària de riscos amb protagonisme de les 
autoritats locals. Així l’actuació s’ha dividit en quatre fases: 
 
 Fase de sensibilització: dels actors principals (estructures comunals i autoritats 

locals) a través d’una campanya sobre la importància de la participació 
comunitària en la prevenció de riscos. 

 Fase de formació: capacitar tècnicament i pràcticament sobre l’enfocament de 
gestió comunitària de riscos, mitjançant tallers, intercanvis d’experiències, 
jornades, reunions d’anàlisi amb les autoritats locals. 

 Fase de diagnòstic i planificació participativa: avaluar els riscos del municipi a 
partir d’autodiagnòstics comunitaris, a banda de la participació de l’alcaldia per 
planificar accions per iniciar el procés de la gestió comunitària de riscos al 
municipi. 

 Fase d’incidència política: es culminarà el procés amb la creació del Comitè 
Municipal de Gestió de Riscos, a més de la construcció d’un pla d’incidència per 
impulsar una política regional de gestió de riscos des de Sant Esteban catarina, a 
la microrregió de la zona nord.  

 
D’altra banda, per fer difusió de tot el procés es preveu: l’elaboració de 1.000 cartells 
sobre el tema, 10 anuncis radiofònics per emetre per les emissores comunitàries, 5.000 
fulletons, etc. 
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  INSTITUCIONS QUE HI COL.LABOREN 
 
Traspàs p. 2122 - CAMPANYA D'EMERGÈNCIA PER L’HURACÀ IDA A 

NICARAGUA I EL SALVADOR 
 
 

  SEGUIMENT 

 
OCTUBRE 2011 
 
Aquest informe ha estat elaborat pel representant del Fons Català a Centreamèrica, que 
va desplaçar-se al municipi de San Esteban Catarina el dia 14 d’octubre, en el marc 
d’una ruta de seguiment de projectes a El Salvador. 
 
A les 14:30h ens reunim a l’Alcaldia amb representants de la institució local i de 
l’associació ASEAL. Concretament, per part de l’Alcaldia hi és present el síndic, 
Marcial Bolaños, i una regidora, Petrona Alvarado, i per part d’ASEAL hi assisteixen 
tres dels seus membres: Erick Zelaya, Rigoberto Rosales i Iván Claros. També hi és 
present una representant d’una ADESCO comunitària i, per tant, beneficiària del 
projecte, Teresa Abarca. L’alcalde excusa la seva presència per una reunió d’última 
hora que l’ha obligat a desplaçar-se a San Salvador. 
 
Des de la nostra anterior visita s’ha pogut resoldre un problema de coordinació que va 
sorgir entre les dues contraparts. L’Alcaldia va al·legar que la llei no li permetia dirigir 
recursos de cooperació internacional a l’associació ASEAL (la receptora dels fons havia 
sigut la institució local a través d’un compte corrent específic per al projecte). Va caldre 
emetre una sol·licitud a la Cort de Comptes de El Salvador per tenir un dictamen jurídic 
que avalés la distribució dels recursos entre els dos organismes. Finalment, la Cort va 
resoldre de manera positiva i l’Alcaldia va poder traspassar els recursos aprovats per 
ASEAL, que la pròpia associació havia de gestionar. 
 
Això va permetre també signar un conveni tripartit amb el Fons Català, on es clarifica el 
rol de cada entitat i la metodologia d’execució. També es va crear un comitè de 
seguiment del projecte, que es reunirà periòdicament per validar l’avenç de les accions i 
resoldre qualsevol conflicte que es presenti. 
 
En relació a les activitats que l’Alcaldia ha d’executar, vinculades a la compra d’un 
terreny per a la futura reubicació de famílies que habiten en zones de risc, ja s’han fet 
els primers passos. Finalment, el Viceministeri d’Habitatge serà l’encarregat de 
construir les noves cases, i s’ha concretat que sigui en un terreny situat a uns 10 km del 
casc urbà i que conformarà una de les zones de repoblació del municipi. En total són 
quatre manzanas i s’està gestionant l’obtenció d’escriptures, perquè fins ara la 
propietària no disposava de papers legals, com passa en moltes propietats rurals que 
canvien de mans per acords verbals o no registrats davant notari. 
 
Pel que fa al component de sensibilització, que executarà ASEAL, s’ha decidit fer un 
canvi en una de les partides. Inicialment estava previst fer dinàmiques de grup amb un 
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dinamitzador en cadascuna de les comunitats, però l’execució del projecte 2050 
(“Construcció de ciutadania activa per al desenvolupament municipal de San Esteban 
Catarina”) ja contemplava aquesta acció, per la qual cosa s’ha evitat repetir la mateixa 
activitat. S’ha considerat una millora del projecte el canvi de la partida per compra de 
material, que servirà per crear un sistema d’alerta immediata per a cada comunitat 
beneficiada. 
 
Així mateix, s’ha creat una aliança amb el Grupo Maíz d’El Salvador per realitzar 
tallers conjunts sobre vulnerabilitat. 
 
 
MAIG 2012 
 
L’informe de seguiment ha estat elaborat pel representant del Fons Català a 
Centreamèrica, que va desplaçar-se al municipi de San Esteban Catarina el dia 1 de 
març de 2012, en el marc d’una ruta de seguiment de projectes a El Salvador i 
Hondures. 
 
 
Data i 
persona  

Lloc Motiu i participants 

01/03/2012 
Xavier 
Ruiz 

Alcaldía de San 
Esteban Catarina 

Seguiment del projecte 
 
Erick Zelaya (membre de la directiva d’ASEAL) 
 

  
SITUACIÓ ACTUAL DEL PROJECTE 
Cadascuna de les dues contraparts implicades en el projecte (Alcaldia i ASEAL) ha 
avançat en l’execució del component que li pertocava. Així, en el cas de l’Alcaldia, el 
terreny per reubicar les famílies que habitaven en zones de risc ja va ser comprat fa 
mesos i totes s’hi han instal·lat de manera provisional. Només cal determinar l’ús que es 
farà d’un romanent que va quedar després d’efectuada la compra de terres. 
 
En el cas d’ASEAL, han continuat les activitats de formació i sensibilització en temes 
de prevenció de riscos, però a un ritme més lent del previst per algunes dificultats 
sorgides durant el procés electoral municipal a El Salvador, que han motivat que els 
aspectes polítics tinguessin un pes major sobre els estrictament tècnics. Com que la 
tasca d’ASEAL estava molt vinculada al treball d’incidència a les comunitats, l’alcaldia 
va preferir que algunes activitats no es fessin com estaven programades o que es 
deixessin per a més endavant, per evitar que l’agenda electoral se solapés amb el 
projecte. En qualsevol cas, hi ha només una de les activitats pendents d’executar i es 
preveu que en dues setmanes es pugui finalitzar l’informe tècnic d’aquest component. 
 
RESULTATS DE LA VISITA EN RELACIÓ ALS CONTINGUTS DEL 
PROJECTE 
En relació al component de compra de terres, l’alcaldia ja té escripturada la propietat 
però cal fer una “lotificació” (divisió en lots o parcel·les) per procedir posteriorment al 
lliurament de terres a cada família. Totes les famílies que van haver de ser desallotjades 
dels seus antics terrenys arran del pas de l’huracà Ida a El Salvador, ara es viuen en 
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cases provisionals als nous terrenys comprats per l’Alcaldia amb els fons del projecte. 
Van establir-se a l’àrea amb menys pendent i menys arbrada, però al mes d’octubre va 
arribar un nou fenomen climàtic de fort impacte, la tempesta tropical E-12, que va 
obligar a reubicar-los de nou a pocs metres i a l’altra banda de la pista forestal que 
travessa la zona. Això és pel fet que els nous terrenys encara no han tingut cap 
intervenció amb maquinària, i per tant no reuneixen les condicions per canalitzar l’aigua 
de pluja. Es va decidir que les famílies es traslladessin uns metres, en una àrea més 
plana, fins que l’Alcaldia no pugui iniciar les obres d’adequació dels terrenys, amb 
terrasses i vies de pas per a l’aigua. 
 
Les famílies, per tant, continuen vivint en cases provisionals de fusta, plàstic i zinc. El 
compromís de l’Alcaldia és assumir el projecte de construcció dels seus futurs 
habitatges, però cal establir un conveni amb el Viceministeri de Vivenda, o en últim 
terme, cercar altres recursos de cooperació externa. El Viceministeri no ha volgut 
avançar en aquesta qüestió fins el moment, ja que està intervenint en un altre 
assentament humà del municipi per construir 64 habitatges, i fins que no acabi aquest 
projecte és dubtós que pugui comprometre’s a noves construccions. 
 
En el cas del component executat per ASEAL, i segons el pla d’activitats, aquesta és la 
situació a data de la visita de seguiment: 
 
• Jornades sobre gestió de riscos: activitat finalitzada 
• Jornades de sensibilització amb l’Alcaldia: les eleccions municipals van obligar a 

ajornar diverses vegades la reunió i està programada per al mes de març. 
• Formació en primers auxilis: activitat executada a través de Creu Roja. ASEAL va 

editar un manual per a un curs en la matèria. 
• Lliurament de farmaciola bàsica a les comunitats: activitat finalitzada. 
• Fòrum sobre prevenció de riscos a la microregió: realitzat el 4 de novembre de 2011 

a San Vicente, coincidint amb els dos anys del pas de l’huracà Ida pel país. 
• Elaboració de mapes de risc de les comunitats: activitat finalitzada. 
• Elaboració d’un pla de gestió de riscos: activitat finalitzada. 
• Ordenança de gestió comunitària de riscos: s’ha elaborat la proposta, i cal 

consensuar-la amb les noves autoritats després de les eleccions perquè sigui 
aprovada formalment pel Consejo. 

 
RESULTATS DE LA VISITA EN RELACIÓ AL FINANÇAMENT  
L’alcaldia ha de presentar l’informe econòmic de la compra del terreny de 31.500 m2, i 
que va costar aproximadament 8.000 dòlars. Dels diners del component que l’Alcaldia 
executava, hi havia un sobrant de 3.760,60 dòlars, i calia definir quin ús se’n feina. Es 
va fer una consulta a la comunitat beneficiada més directament, i la visió general és que 
servís per comprar també terreny adjacent, ja que és la millor inversió de cara a 
possibles desastres climàtics futurs. El terreny actual té bones condicions, però seria 
important afegir-hi unes dues manzanas més per poder fer una actuació més integral a 
futur. L’Alcaldia va valorar positivament la proposta i la posa en consideració del Fons 
Català. Com que es tracta del mateix component ja previst des d’un inici pel projecte, 
instem a fer els tràmits de compra tant aviat com sigui possible per poder tancar aquesta 
part. 
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En el cas d’ASEAL, ja han executat el 95% dels recursos, només a falta de finalitzar 
una activitat, i lliuraran l’informe final entre els mesos de març i abril. 
 
VALORACIÓ I COMENTARIS DE LA CONTRAPART LOCAL 
Les diferències de visió entre les dues entitats implicades (institució local i ONG) han 
ocasionat algun entrebanc durant l’avenç del projecte, però s’han anat resolent amb la 
bona predisposició de les parts. S’ha pogut diagnosticar de manera evident que aquesta 
confrontació era a causa de la disputa pel poder local que tenia lloc en el si del partit 
polític que governa, ja que l’actual alcalde i el síndic del Consejo aspiraven a ser caps 
de llista a les properes eleccions municipals. La relació del síndic amb ASEAL era molt 
bona, però menys activa la de l’alcalde amb l’ONG, fet que va ocasionar més d’un 
malentès. Amb el mediació del Fons Català es va aclarir la situació i es va aconseguir 
centrar els esforços a assolir els objectius previstos pel projecte. 
 
En els darrers mesos, totes les reunions conjuntes que s’han fet han acabat amb acords i 
compromisos mutus, i ara per ara la visió que tothom té sobre el projecte és positiva. 
 
VALORACIÓ I COMENTARIS  
Cal pensar per a futures actuacions, ja siguin en el marc d’una postemergència o per a 
un projecte de desenvolupament, a fer un bon diagnòstic previ sobre la relació entre els 
actors. Malgrat que aparentment no hi pugui haver problemes, sembla evident que la 
diferència de criteris entre agents diversos pot provocar situacions no previstes que 
poden afectar la marxa d’un procés. És el cas, especialment, de la relació entre el poder 
local i la societat civil organitzada, on no sempre han de coincidir els mateixos 
interessos. És per això que, malgrat que es pugui treballar en comú, cal valorar si 
l’execució de diferents components s’ha de fer a través d’un única entitat o més, 
dividint els recursos entre els executors reals. 
 
Sigui com sigui, el projecte finalitzarà amb resultats positius, i seria interessant vincular 
l’experiència a les altres accions emmarcades en la postemergència de l’huracà Ida, que, 
per manca de recursos, no s’ha pogut fer ara amb suficient profunditat. 
 
ACORDS PRESOS EN RELACIÓ AL PROJECTE 
El projecte té com a contrapart l’Alcaldia, ja que és qui ha rebut la subvenció, però a 
través d’un conveni posterior es va definir que serien dos els executors: Alcaldia i 
ASEAL. Cadascú ha gestionat el seu percentatge dels recursos, i per tant es faran dos 
informes econòmics paral·lels. Per tal de garantir la coordinació, ASEAL presentarà 
l’informe del seu component a l’Alcaldia i al Fons Català simultàniament, i l’alcaldia 
només al Fons Català la part que correspon a la compra del terreny. 
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SEGUIMENT GRÀFIC 

 
OCTUBRE 2010 
 
 

 
 
 

Formació del grup de protecció civil a la comunitat d’Amatitán abajo 
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Formació del grup de protecció civil a la comunitat d’Amatitán abajo 
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El desbordament d’un dels rius de San Esteban Catarina durant la tempesta 
tropical Ida va originar destrosses en diverses cases rurals del municipi 
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MAIG 2012 
 

 
 

Terrenys adquirits per l’alcaldia (esquerra del camí) per al nou projecte d’habitatges 
 
 
 
 
 

 
 

Una part del terreny ja està desbrossat i aplanat 
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Cases provisionals que les famílies han construït als nous terrenys 
 
 
 
 
 
 

 
 

El secretari del Consejo municipal de San Esteban amb un dels líders comunitaris 
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Les actuals vivendes, que no presenten condicions d’habitabilitat, han de ser 
substituïdes per les noves que construirà l’alcaldia amb el suport del govern central 

 
 
 
 
 
 
 


