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DESCRIPCIÓ DE LA CAMPANYA D’EMERGÈNCIA ENDEGADA DES DEL FONS 
CATALÀ EL DIA 13 DE GENER DE 2010 (actualitzada el 25/10/10) 
 
 
CONTEXT DE LA CRISI 
 
El terratrèmol que ha sacsejat Haití és un desastre que se suma a la crisi aguda i 
sostinguda que pateix aquest país des de fa anys. Abans del terratrèmol, Haití ja vivia 
una situació de crisi. En aquest sentit la resposta no pot ser immediata i deixar les 
coses com estaven abans del terratrèmol. Cal que hi ha hagi transformació i canvis 
estructurals que acompanyin el pas de la urgència a la reconstrucció i al 
desenvolupament, de manera sostinguda en el temps.  
 
Segons les estadístiques oficials de la Protecció Civil Haitiana el nombre de morts 
sumaria 222.517 tot i que se sap que hi ha un número significatiu de persones 
sepultades no registrades. Més de 300.000 persones varen resultar ferides i mil.lers 
han quedat discapacitades de per vida. S’estima que hi ha 3 milions de damnificats i 
prop d’un milió de persones desplaçades.  
 
L’Oficina de Coordinació d’Afers Humanitaris de les Nacions Unides (OCHA, per les 
sigles en anglès) informa que 188.383 habitatges varen ser destruïts i que hi ha 1.5 
mil.lions de persones vivint en campaments improvisats1. 
 
Un mes després del terratrèmol més de 480.000 persones havien deixat la capital de 
Port au Prince segons OCHA-ONU2. L’estimació que es feia era que la població dels 
departaments del Sud, Grande-Anse, des Nippes i el Plateau central havia augmentat 
de 15% a 20%. Segons dades de l’OCHA-ONU3 el departament d’Artibonite, que té 
com a capital la ciutat de Gonaïves (projecte 2008), el 7 de febrer havia rebut 162.509 
persones desplaçades. Aquesta situació representa un repte enorme pels municipis 
receptors de població desplaçada, els quals afronten una crisi aguda amb perill de  
col.lapsar-se al no poder respondre a les necessitats de la població nouvinguda, que 
és majoritàriament urbana, mentre que els municipis receptors són majoritàriament 
rurals. 
 
Segons el Gobern d’Haití citat per Intermón-Oxfam4 el valor total dels danys i pèrdues 
a causa del terratrèmol sumen aproximadament 7.900 mil.lions de dòl.lars, que 
representa més del 120% del PIB d’Haití l’any 2009. 
 
La situació de crisi aguda que es viu a Haití s’ha vist agreujada pel brot de còlera que 
s’han manifestat a la zona central d’Haití aquesta setmana. Segons dades de la OCHA 

                                                 
1
 Humanitarian Bulletin, Issue, 5, OCHA Haití, 19 june 2010. 

2 Radio –Canada avec Agence France Presse, www.radio-canada.ca, Mis a jour le 2 février 
2010 
3 OCHA- Haiti- Displacement and population figures (as of 6 February 2010). SNGR. Rapport 
de situation 
4 Intermón Oxfam (2010) “Desembarco en Haití: un anàlisis de la respuesta española al 
terremoto” Documento informativo de IO- 25 informe de Intermón Oxfam. 8 Julio 2010 Saulière, 
S i Contreras, L. 
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s’han registrat 3.015 casos de còlera i 256  morts. Tant els casos com els morts 
continuen augmentant5. 
 
La reconstrucció d’Haití és un repte complex que requereix de respostes complexes i 
transformadores. En aquest marc, des del Fons Català s’aposta pel principi 
d’enfortiment i d’apropiació de la societat haitiana i dels seus governs locals com a 
principals actors del procés de reconstrucció del seu territori.  
 
Tal com apunta Suzy Castor, presidenta del CRESFED i responsable del projecte 
2008: “li correspon als haitians i haitianes fer front a la dura responsabilitat històrica de 
convertir una oportunitat en realitat: la refundació d’una nació...”6 i tal com afirma: 
“aquest poble té el què cal per respondre, aixecar-se i avançar. Això no ho veuen els 
de fora, però hi són, hi som”7. El nostre rol és d’acompanyament. 
 
ACCIÓ HUMANITÀRIA EN CLAU LOCAL 
 
Pel que fa al patró de resposta des del món local i la implementació d’una estratègia 
adequada i coherent amb el nostre mandat, hi ha un seguit d’elements clau que cal 
considerar: transparència de la gestió, retorn d’informació a la ciutadania, coordinació i 
concertació amb els actors que actuïn al territori i descentralització de les decisions, 
actuacions, responsabilitats i mitjans. 
 
Les principals recomanacions per a les intervencions des de l’àmbit local són: 
 
� Tots els actors i les actuacions als territoris s’han de coordinar amb les autoritats 

locals i nacionals. 
 
� La resposta internacional ha d’estar basada en el respecte per la sobirania i el ple 

acord amb les necessitats i demandes del poble haitià. 
 
� Els agents protagonistes en l’esforç de reconstruir el seu país ha de ser la societat 

haitiana, les seves organitzacions, els moviments socials i les autoritats locals i 
estatals. 

 
� La resposta de post-emergència o de reconstrucció ha de ser planificada amb 

l’objectiu de millorar la situació que es vivia abans del terratrèmol. Això demanda 
accions que transformin les condicions anteriors al desastre. 

 
� La construcció de ciutadania és un contrapès als actors polítics i militars en aquest 

operatiu d’emergència. Cal aprofitar el potencial humà i de societat civil 
organitzada amb que compta Haití. 

 
Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i implementació de la 
resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica posar èmfasi en la 
participació dels municipis i les entitats haitianes, així com comptar amb els mitjans 

                                                 
5
 OCHA- Haiti- Cholera. Situation Report # 3. 24 octubre 2010. 
6
 Castor, S. (2010) Rebattre les cartes après les 12 janvier. Document del CRESFED- Centre de 

recherche et de Formation Economique et social pour le Développment. 
7
 Petrich, B. (2010) Para refundar Haití tenemos que pensar en grande. Entrevista a Suzy Castor.  La 

Jornada,  México DF, 25 enero 2010. 
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locals per fer front a la post-emergència sense deslegitimar els actors locals, malgrat la 
fragilitat que els marca. Cal gestionar la fragilitat institucional amb enfortiment i 
empoderament dels actors locals des de l’ inici de la resposta fins el final.  
 
En aquest sentit, es prioritza el treball amb els actors locals que són els vertaders 
actors en l' impuls del seu propi desenvolupament i que les accions es duguin a terme 
en coordinació directa amb els governs locals i la societat civil organitzada presents als 
territoris afectats. 
 
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als 
territoris afectats i amb visió de procés. En aquest sentit la coordinació amb els actors 
locals ha de ser directa i les propostes d'ajuda s’han de generar a partir de les 
necessitats de la població damnificada. 
 
En aquest moment el Fons Català està identificant, sobre terreny, actuacions que 
assegurin al màxim els principis i les recomanacions anteriors. S’està recollint 
informació de les contraparts amb qui el Fons treballa a Haití des de l’any 2004, arran 
dels huracans Jean (2004), Ike i Janna (2008) i s’ha iniciat el procés d’identificació de 
possibles actuacions de reconstrucció als departaments de Nippes, Sud-Est i Nord-Est 
en clau local i de mitigació de riscos, a través de personal ubicat a Haití. 
 
 
ACCIONS IDENTIFICADES I APROVADES 
 

Nº Títol 
 

Entitat 
Nord 

Contrapar
t local 

Localitzaci
ó 

Import 
inicial 

2167 Projecte de suport a la 
reconstrucció i 
enfortiment del teixit 
social a Haití-sector 
educatiu 
 

GRAPPH-
Grup de 
Suport 
Permanent 
al Poble 
d’Haití 

Mpi. 
Miragoane 

Dep, de 
Nippes 

50.800 € 
(executat-
se 
sol.licita 
ampliació 
per a 
replicar-lo 
a un altre 
municipi) 

2168 Projecte allotjament 
temporal progressiu 
Shelter 
 
 

Creu Roja 
Catalunya 

Creu Roja  Leogane 50.000 € 

2222 Enfortiment del 
desenvolupament local 
sostenible i inclusiu com 
a resposta als efectes 
del sisme del 12 de 
gener al Sud Est d’Haití 

Casa d’Haití Fondation 
Le 
Mabouya/ 
Mpis de 
Kay 
Jacmel, 
Marigot i 
Belle 
Anse,  

Mpis Kay 
Jacmel i 
Marigot – 
Belle Anse, 
Thiotte, 
Grand 
Gosier et 
Anse a 
Pitres 

150.000 € 
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2223 Enfortiment del 
desenvolupament local 
sostenible i inclusiu com 
a resposta als efectes 
del sisme del 12 de 
gener al Nord Est d’Haití 
 

Casa d’Haití SKDK- 
Centre 
pour la 
Culture et 
le 
Develop. 
de 
Carice)/ 
Mpi de 
Carice 

Mpis de 
Carice 
Vallières 
Monbin 
Crochu 
 
Dep. Nord-
est – Zona 
fronterera 

100.000 € 

2008 Ampliació del projecte 
2008. Reforçament 
Programa de prevenció 
de riscos i emergències 
a la comunitat de 
Gonaives, Haití 
 

CRESFED- 
Casa d’Haití 

CRESFED
/ Aj. 
Gonaives 
Xarxa de 
ciutadans 
comprome
-sos 

Municipi de 
Gonaives - 
Departame
nt 
d’Artibonite 

50.000 € 

 
El vincle entre els projectes finançats a través del Fons Català es reforçarà i es 
promouran intercanvis entre els diferents territoris implicats: Carice, Cayes Jacmel, 
Gonaives i Miragoane. A la vegada, es contribuirà a enfortir aquest vincle i a buscar 
noves aliances per reforçar el desenvolupament local, la descentralització i la gestió 
dels riscos i els desastres naturals a la regió.  
 
CAMPANYA D’EMERGÈNCIA PER HAITÍ 
 
La Campanya d’emergència endegada des del Fons Català s’ha implementat amb 
l’obertura d’un projecte d’emergència on es recullen les diferents aportacions rebudes 
al compte del Fons i que es traspassaran als diferents projectes identificats, en el marc 
de la resposta a la situació d’emergència generada pel sisme del 12 de gener a Haití: 
 
Projecte 2165-RESPOSTA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A HAITÍ: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ 
 
APORTACIONS REBUDES  
Total de consignacions rebudes 560.645,31 € 
 
INSTITUCIONS PARTICIPANTS  
Ajuntaments 141 
Consells Comarcals 8 
Diputacions 1 
Mancomunitats 1 
Campanyes ciutadanes 13 
Altres aportacions (entitats i altres 
donatius) 

16 

TOTAL 180 
 
Les aportacions a la campanya es destinen als projectes de reconstrucció identificats 
amb la participació dels actors haitians. El Fons català es fa responsable del circuit 
dels recursos des de la recepció al compte del Fons fins la justificació final per part de 
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les entitats que executaran els projectes. El Fons català participa en la identificació de 
propostes, formulació, seguiment i avaluació. 
 
Els projectes s’emmarquen dins la Fase de Reconstrucció post-emergent en clau local, 
en el sentit que s’implica als poders locals haitians.  
 
 
ANTECEDENTS DEL TREBALL DEL FONS CATALÀ A HAITÍ 
 
El Fons Català actua a Haití des de l’any 2004 en el marc de les emergències 
generades pels huracans Jean, Ike i Janna. La zona d’intervenció va ser el municipi de 
Gonaives, departament d’Artibonite. Les contraparts del Fons Català són La Casa 
d’Haití a Catalunya, el CRESFED a Haití i l’ajuntament de Gonaïves.  
 
Els projectes que s’han desenvolupat a Haití són: 
 
p. 1637 Ciutadania i institucionalització per a la 

reconstrucció de Gonaives, Haití (campanya 
d’emergència per l’huracà Jean) 
 
Municipi de Gonaïves, Dep. Artibonite 
 

Casa d’Haití 
CRESFED 
Mairie de 
Gonaïves 

56.667€ 

p. 2008 Programa de Prevenció de riscos i 
emergències a Gonaïves- Fase I (campanya 
d’emergència pels huracans Ike i Janna) 
 
Municipi de Gonaïves, Dep. Artibonite 

Casa d’Haití 
CRESFED 
Mairie de 
Gonaïves 

50.000€ 

p. 1804 Escola Primària Bresma a Port au Prince Famílias Sin 
Fronteras por 
la Infancia / 
Fundació 
Bresma 

24.776€ 

 
El mes d’agost de 2009 dos tècnics del Fons Català varen viatjar a Haití per dur a 
terme el seguiment dels projectes que s’estaven realitzant a Gonaives i també, com a 
representants de l’Ajuntament de Cambrils, portaven el mandat d’establir contacte amb 
les autoritats municipals de Miragoane per traslladar-los la intenció de l’ajuntament de 
Cambrils de reactivar les relacions d’agermanament entre els dos municipis. 
 
Els tècnics del Fons Català es varen reunir amb l’Alcalde de Miragoane i altres 
representants de la societat civil del municipi. La visita estava emmarcada a partir de la 
voluntat de l’Ajuntament de Cambrils d’establir una relació formal d’agermanament 
amb Miragoane i de consolidar els vincles de cooperació i intercanvi mutus. 
 
En aquest marc de reactivació de l’agermanament entre Cambrils i Miragoane, s’han 
identificat dues propostes d’intervenció al departament de Nippes, i la implicació de 
l’entitat GRAPPH- grup de suport permanent al poble d’Haití en aquest procés. Per 
aconseguir reactivar el vincle Nord/Sud s’han proposat dues actuacions, una de les 
quals tracta de la creació de la Xarxa Alphonse Arcelin de Solidaritat intermunicipal 
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Nippes-Catalunya, en el marc de la qual s’estan planificant accions d’intercanvi entre 
ajuntaments catalans i haitians i de cooperació tècnica entre d’altres. 
 
 
ACCIONS DE COORDINACIÓ INTERINSTITUCIONAL DES DE L’ÀMBIT LOCAL 
 

1) CONCERTACIÓ I ARTICULACIÓ D’ACCIONS AMB EL FONDO GALEGO DE 
COOPERACIÓN E SOLIDARIEDADE 

 
El Fons Català i el Fondo Galego co-financen el projecte 2223. Enfortiment del 
desenvolupament local sostenible i inclusiu com a resposta als efectes del sisme del 
12 de gener al Nord Est d’Haití, amb una aportació total de 256.000 €. 
 
En aquests moments s’estan preparant els documents que regulen la col.laboració 
entre els dos fons de cooperació i s’estan establint els mecanismes i procediments per 
a la gestió conjunta del projecte del Nord- est (conveni, manual de procediments i 
agendes conjuntes).  
 
2223 Enfortiment del 

desenvolupament local 
sostenible i inclusiu com 
a resposta als efectes 
del sisme del 12 de 
gener al Nord Est d’Haití 
 

Casa d’Haití SKDK- 
Centre pour 
la Culture et 
le Develop. 
de Carice)/ 
Mpi de 
Carice 

Mpis de 
Carice 
Vallières 
Monbin 
Crochu 
 
Dep. Nord-
est – Zona 
fronterera 

100.000 
€ FCCD 
 
156.000 
€ FGCS 

 
2) PROGRAMA MUNICIPIA- PLATAFORMA DE GOBIERNOS LOCALES PARA 

LA RECUPERACIÓN DE HAITÍ 
 
El Fons Català és membre d’aquesta plataforma, creada en el marc de la FEMP-
Federación Española de Municipios y Provincias, amb l’objectiu d’impulsar una acció 
coordinada i harmonitzada dels esforços de la coooperació al desenvolupament dels 
governs locals espanyols amb el poble d’Haití arran del terratrèmol del 12 de gener 
passat. 
 
Un dels eixos de programació de l’estratègia d’actuació de la Plataforma és el principi 
d’apropiació per part de la societat haitiana i els seus governs locals, del procés de 
reconstrucció de les seves comunitats i ciutats. 
 
Els recursos necessaris per al finançament de les actuacions de la Plataforma seran 
aportats pels socis en forma de recursos materials, econòmics o en espècie, i de 
l’AECID a través del programa MUNICIPIA. 
 
En el marc del programa MUNICIPIA el Fons Català ha presentat una sol.licitud de 
finançament pel projecte 2222. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i 
inclusiu com a resposta als efectes del sisme del 12 de gener al Sud Est d’Haití. 
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2222 Enfortiment del 
desenvolupament local 
sostenible i inclusiu com 
a resposta als efectes 
del sisme del 12 de 
gener al Sud Est d’Haití 

Casa d’Haití Fondation 
Le 
Mabouya/ 
Mpis de 
Kay 
Jacmel, 
Marigot i 
Belle 
Anse,  

Mpis Kay 
Jacmel i 
Marigot – 
Belle Anse, 
Thiotte, 
Grand 
Gosier et 
Anse a 
Pitres 

150.000 € 
FCCD 
 
111.566 € 
Municipia 
(pendent 
resolució) 

 
Des del Fons Català s’està acompanyant a l’Ajuntament de Cambrils en el procés de 
vinculació de l’agermanament actiu amb el municipi de Miragoane, dep. Nippes, Haití 
amb el procés de reconstrucció d’aquest territori. L’instrument és el projecte 2200. 
Xarxa Alphonse Arcelin. Xarxa de solidaritat intermunicipal a Nippes, Haití. 
 
 

3) PROGRAMA ART-GOLD / PNUD 
 
S’està valorant la participació en la següent proposta de reconstrucció en clau 
territorial del Programa ART-GOLD/PNUD: 
 
Propuesta integrada para el desarrollo 
territorial transfronterizo entre Haití y 
R.Dominicana, post terremoto Haití: 
Red de Desarrollo Interfronterizo 
Territorial. 
 

Programa – 
ART GOLD / 
PNUD 

Províncies de Dajabón, 
Elías Piña, 
Independencia i 
Pedernales 
(R.Dominicana) 
Dep. Nord, Central, Sud 
Est i Nord Est (Haití) 

 
El propòsit del programa és construir capacitats dels governs locals de la zona de 
frontera haitiana- dominicana i de les organitzacions de la societat civil en la gestió de 
necessitats i recursos de la fase d’emergència i recuperació inicial, amb eficiència, 
eficàcia i impacte ràpid sobre la població vulnerable afectada pel terratrèmol del 12 de 
gener de 2010 a Haití, mitjançant la construcció d'una Plataforma de Desenvolupament 
Territorial interfronterer, per a la Gestió Integrada del Desenvolupament Humà. 
 
La gestió estratègica integrada de l'acció de la iniciativa ART a la frontera es resumeix 
en quatre moments i escenaris: 
 

• Avaluació Situació Frontera Post – Terratrèmol 
• Construcció Estratègica de Solucions per al Desenvolupament Territorial 

interfronterer 
• Creació de la plataforma territorial (Xarxes territorials interfronterer Territorials i 

proposta de Components de Gestió i Projectes per a la frontera) 
• Gestió Territorial, Nacional i Internacional per a la implementació de projectes i 

avaluació d'impactes 
 
A partir d’un enfocament de recuperació cap a la construcció de capacitats i 
apoderament per al desenvolupament humà territorial interfronterer, s'han identificat 
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conjuntament i de manera participativa amb els agents territorials quatre eixos de 
gestió a la frontera: 
 
1- Desenvolupament  institucional territorial- enfortiment institucional 
2- Desenvolupament social 
3- Desenvolupament econòmic local sostenible amb el medi ambient  
4- Migració i drets humans 
 
Àmbits d’actuació: 
 

República Dominicana Haití 
Dajabón Región Noreste  
Elías Piña Departamento central  
Independencia  Departamento Oeste  
Pedernales Departamento Sudeste  

 
En aquest moment coincidim en els territoris i en els mateixos components d’actuació 
als departaments del Sud-est (projecte 2222) i del Nord-est (projecte 2223). Aquest fet 
pot facilitar l’articulació de les accions promogudes des del Fons Català amb el 
programa ART- GOLD, sempre i quan el Fons Català ho consideri pertinent i coherent 
amb el mandat municipalista propi i dels seus socis.  
 
Un dels propòsits del Fons Català és apoderar i enfortir els municipis haitians, en 
aquest sentit es vol vetllar perquè es fomenti la gestió i implementació de les accions 
del Programa ART- GOLD amb la participació dels governs locals haitians. 
  
Els municipis haitians implicats en el marc dels dos projectes aprovats són: 
 
 
Departament del Nord-est 
(p.2223) 

Departament del Sud-est 
(p.2222) 

Carice Cayes Jacmel 
Vallières Marigot 
Monbin Crochu Belle Anse 
 Thiotte 
 Grand Gosier 
 Anse a Pitres 
 
 
 

4) ARTICULACIÓ AMB HOMÒLEGS DE L’ÀMBIT LOCAL- CUF (Cités Unies 
France) 
 

A partir del treball conjunt realitzat al municipi de Gonaïves a través dels dos projectes 
de mitigació de riscos pels huracans, la Felicia Medina, cap de l’Àrea d’Amèrica Llatina 
i caribs de la CUF- Cités Unies France,es va posar en contacte amb nosaltres el 
passat 1 de març, amb la finalitat de compartir l’estratègia de resposta en clau local 
dissenyada des del Fons Català. 
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Cités Unies France no executa directament accions al terreny. El seu rol principal és 
l’animació de la xarxa de governs locals francesos que realitzen cooperació a l’Àfrica, 
Àsia i l’Amèrica Llatina. 
 
Felicia Medina transmetrà la informació que hem enviat sobre possibles intervencions 
a Haití als governs locals francesos que treballen en el mateix departament o municipi 
on el Fons intervindrà, per tal que ells sàpiguen i cerquin la manera de coordinar-nos.   
 
En aquest moment coincidim en els següents territoris i en els mateixos components 
d’actuació al territori: 
 
Regions o municipis 
de França 

Municipi d’Haití Actuacions 

Conseil Régional d’Ile-
de-France Gonaïves 

Gonaïves, Dep. Artibonite Suport a la reconstrucció : suport 
institucional, accés a l’aigua i 
clavegueram, energies renovables, 
gestió de residus, formació de 
càrrecs electes i de funcionaris 
municipals. 
 

Communauté Urbaine 
et ville de 
Strasbourg 
 

Jacmel Suport institucional, propietat i 
clavegueram, mercat, fiscalitat 
local, administració i governabilitat  
Rehabilitació de vivers – Intercanvis 
entre escoles professionals – 

 
Els representants del Conseil Régional d’Ile-de-France a Gonaïves han manifestat el 
seu interès en coordinar-se i col.laborar amb el Fons Català en el marc del projecte 
2008: 
 
p. 2008 Programa de Prevenció de riscos i 

emergències a Gonaïves- Fase I (campanya 
d’emergència pels huracans Ike i Janna) 
 
Municipi de Gonaïves, Dep. Artibonite 

Casa d’Haití 
CRESFED 
Mairie de 
Gonaïves 

50.000€ 

 
En aquests moments estem a l’espera de rebre la proposta d’intervenció de part del 
CRESFED, validada per la ajuntament de Gonaïves. 
 
 

5) PLA D’ACTUACIÓ DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA 
 
Des del Fons Català s’està esperant la proposta concreta de l’ajuntament de 
Barcelona per valorar la possibilitat de sumar-se al seu Pla d’actuació de reconstrucció 
post- terratrèmol amb una aportació econòmica. 
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RESUM DELS PROJECTES APROVATS EN EL MARC DE LA CAMPANYA 
D’EMERGÈNCIA PEL TERRATRÈMOL D’HAITÍ 
 
p.2167 Suport a l’enfortiment del teixit social a Haití en el sector educatiu 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

GRAPPH- Grup de Suport 
Permament al Poble d’Haití 

Entitat que executa GRAPPH 
Entitat del Sud implicada Ajuntament de Miragoane 
Localització geogràfica Municipi de Miragoane, Dep. Nippes 
Components principals Educació- Reconstrucció de teixit 

social 
Import aprovat 50.834€ 
Estat actual del projecte Finalitzat. Les entitats sol.liciten una 

ampliació per a replicar el curs en un 
altre municipi del dep. de Nippes. 

 
Resum del projecte 
 
El projecte s'emmarca en la situació d'emergència generada pel terratrèmol del 12 de 
gener i en la Campanya de Reconstrucció d'Haití endegada des del Fons Català. La 
contrapart local és l'ajuntament de Miragoane, departament de Nippes, el qual té 
competències en matèria d'educació, formació continua i capacitació professional. 
 
La resposta a l'emergència està basada en el principi de la solidaritat i el respecte la 
sobirania del poble haitià. En aquest sentit, es parteix de la base que els agents 
protagonistes en l’esforç de reconstruir el seu país ha de ser la societat haitiana, les 
seves organitzacions, els moviments socials i les autoritats locals i estatals. En aquest 
marc, les persones damnificades no són víctimes passives i permanents, sinó 
subjectes actius en el procés de transformació de la seva pròpia realitat.  
 
El projecte presentat contempla l'elaboració d'estratègies de gestió i de planificació per 
a l'enfortiment del teixit social a Haití en el marc de la crisi aguda generada pel 
terratrèmol, amb l'objectiu de participar en l'elaboració de noves estructures de canvi a 
Haití, basades en la valorització de l'educació, de la formació i l'enfortiment del teixit 
social.  
 
Els beneficiaris directes són professors, equips directius de centres educatius i 
alumnes de l'escola de formació de professors. L'acció proposada en una primera fase 
és la realització d'un mòdul de formació psicosocial adreçat a educadores i educadors 
dels municipis afectats pel sisme del 12 de gener.  
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p. 2168 Allotjament temporal Shelter per a famílies afectades pel terratrèmol 
d’Haití 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

CREU ROJA CATALUNYA 

Entitat que executa CREU ROJA 
Entitat del Sud implicada / 
Localització geogràfica Municipi de Leogane 
Components principals Hábitat temporal i progressiu 
Import aprovat 50.000€ 
Estat actual del projecte Pendent d’inici 
 
Resum del projecte 
 
La Creu Roja ha desenvolupat el disseny d’un habitatge temporal i progressiu de 
construcció ràpida que pugui millorar les condicions de vida de les famílies afectades 
per desastres naturals o tecnològics. 
 
El projecte que presenten proposa facilitar una solució intermèdia entre la fase 
d’allotjament d’emergència i la fase d’allotjament permanent dins el programa d’acció 
humanitària, a través del disseny i l’adquisició d’estructures bàsiques d’allotjament que 
puguin millorar les condicions de vida de les persones afectades pel terratrèmol 
d’Haití. 
 
A través de l’adquisició i emmagatzematge d’aquestes estructures bàsiques 
d’allotjament es pretén donar resposta d’una manera immediata i urgent a possibles 
crides d’intervenció que faci la federació Internacional de la Creu Roja davant el 
desastre provocat pel terratrèmol d’Haití, i d’aquesta manera col.laborar a garantir la 
dignitat de les persones damnificades en l’aspecte de l’hàbitat. 
 
 
p. 2222. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu com a 
resposta als efectes del sisme del 12 de gener al Sud Est d’Haití 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

CASA D’HAITÍ- Fons Català 

Entitat que executa Fundació Le Mabouya 
Entitat(s) del Sud implicades Aj.  Kay Jacmel i Marigot – Belle 

Anse, Thiotte, Grand Gosier et Anse 
a Pitres  

Localització geogràfica Municipis de Kay Jacmel i Marigot – 
Belle Anse, Thiotte, Grand Gosier et 
Anse a Pitres, Dep. Sud-est 
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Components principals Desenvolupament local sostenible i 
inclusiu. Enfortiment institucional 
municipal. Construcció de 
ciutadania. Ordenament territorial. 
Educació- Promoció econòmica- 
economia social i Mitigació i 
prevenció de riscos.  

Import aprovat 150.000 € 
Altres aportacions- Programa 
MUNICIPIA 2010 (pendent 
de ressolució) 

111.566 €  

Import total 261.566 € 
Estat actual del projecte En execució 
 
Resum del projecte 
 
El projecte preveu implicar-se solidàriament en el procés de reconstrucció d’Haití en 
clau local, concretament als municipis fronterers de Cayes Jacmel, Marigot, Belle 
Anse, Thiotte, Grand Gosier i Anse à Pitres a partir de la promoció de l’enfortiment 
institucional municipal, la construcció de ciutadania responsable i l’augment de 
capacitats locals. 
 
Amb l’execució d’aquest projecte es vol contribuir a reforçar el desenvolupament local 
sostenible i inclusiu basat en l’estratègia de gestió del territori per poder respondre als 
riscos de desastre i a la situació de vulnerabilitat. El projecte proposa promoure un 
programa d’economia social vinculat a accions de recuperació de l’ecosistema i de 
fomentar bones pràctiques en l’ús del sòl, d’acord amb la cultura de les comunitats. 
 
Així, es planteja crear les condicions per garantir a la població una vida digna en 
equilibri amb el medi ambient en el territori dels sis municipis que conformen la Conca 
del Sud-est al Departament del mateix nom amb l’objectiu de prevenir i mitigar els 
riscos i els desastres causats per fenòmens naturals. Aquest objectiu s’assolirà si 
s’aconsegueixen els següents resultats: 
 

• R.1.- Els espais intermunicipals de gestió del territori han estat definits i són 
funcionals. Estan orientats a la creació de normes i la planificació de polítiques 
públiques de gestió del territori, la sostenibilitat ambiental, el creixement 
econòmic i l'equitat social. També estan orientats a la formulació col·lectiva de 
plans municipals de desenvolupament local, així com al desenvolupament d’un 
sistema d’informació sobre condicions de vida, socioeconòmiques i 
mediambientals de la població dels municipis implicats.  
 

• R.2.  S’han definit espais comunitaris de formació, basats en el mètode de 
recerca-acció, adreçats a la creació de capacitats tècniques per a la 
conservació i recuperació dels recursos naturals, la conservació i la fertilitat del 
sòl i l’augment de la productivitat. 

 
• R.3. S’ha creat un nínxol d’empreses cooperatives d’economia social dins del 

sector productiu i de transformació i comercialització de productes agrícoles i 
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de pesca, sota la responsabilitat de l’Escola Intermunicipal de Promotors de 
Bones Pràctiques localitzada a Cayes Jacmel. 
 

• R.4 S’ha desenvolupat una “marca” social per estimular l'aplicació de valors i 
bones pràctiques comunitàries de vida en equilibri amb la natura, el consum 
intern dels productes locals i el consum solidari extern dels excedents de la 
producció. 

 
L’enfocament de la intervenció és participatiu i inclusiu, i està emmarcat en tres eixos 
transversals: equitat territorial, social i de gènere. 
 
Els beneficiaris directes són: 

• 120 líders i funcionaris públics (20 per a cadascun dels sis municipis) 
• 180 líders i representants d’organitzacions i institucions locals (30 per a 

cadascun dels sis municipis) 
• 66 membres dels comitès de protecció civil (11 per a cadascun dels sis 

municipis) 
• 60 multiplicadors/es en bones pràctiques  (10 per a cadascun dels sis 

municipis) 
• Un mínim de tres cooperatives 
• 180 productors/es implicats en la “marca social” (30 per a cadascun dels sis 

municipis) 
 
Els beneficiaris indirectes seran la població dels sis municipis i l’Associació de 
consumidors de productes de marca social de la diàspora, que representen al voltant 
de 223.725 persones, de les quals 117.120 són dones, i un nombre indeterminat de 
població haitiana a la diàspora. 
 
 
p. 2223. Enfortiment del desenvolupament local sostenible i inclusiu com a 
resposta als efectes del sisme del 12 de gener al Nord Est d’Haití 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

CASA D’HAITÍ- Fons Català 

Entitat que executa SKDK- Centre pour la Culture et le 
Development de Carice 

Entitat(s) del Sud implicades Ajuntaments de Carice, Vallières i 
Monbin Crochu 

Localització geogràfica Mpis de Carice, Vallières i Monbin 
Crochu, Dep. Nord-est 
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Components principals Desenvolupament local sostenible i 
inclusiu. Enfortiment institucional 
municipal. Construcció de 
ciutadania. Ordenament territorial. 
Educació- Hàbitat-Tecnologies 
apropiades i Mitigació i prevenció de 
riscos.  
 

Import aprovat Fons Català 100.000 € 
Altres aportacions- Fondo 
Galego de Cooperación e 
Solidaridade (aprovat) 

149.738 €  

Import total 249.738 € 
Estat actual del projecte En execució 
 
Resum del projecte 
 
El projecte preveu la impliació solidària en el procés de reconstrucció d’Haití en clau 
local (concretament als municipis fronterers de Carice, Vallières et Monbin Crochu), a 
partir de la promoció de l’enfortiment institucional municipal, la construcció de 
ciutadania responsable i l’augment de capacitats locals. 
 
El projecte vol contribuir a promoure el desenvolupament local intermunicipal entre les 
institucions públiques i les organitzacions socials dels tres municipis a través de la 
creació de capacitats regionals per millorar les condicions de vida de la població i en 
equilibri amb la natura. De la mateixa manera, es pretén contrarestar i mitigar els 
riscos i els efectes dels desastres provocats per fenòmens naturals continus a l’illa, en 
particular pel terratrèmol del 12 de gener de 2010. 
 
En aquest sentit, es planteja treballar amb les institucions municipals, els líders, els 
representants i els equips de treball d’organitzacions socials i institucions dels tres 
municipis per enfortir les seves capacitats en la definició i l’execució de les polítiques 
públiques i els plans d’acció. D’aquesta manera, es contribueix a superar les 
condicions de vulnerabilitat i els riscos a través de la protecció i la millora de les 
condicions de vida de la població i amb un equilibri amb la natura.  
 
Amb l’execució del projecte s’esperen aconseguir els següents resultats: 
 

• R1.- Elaborar una Agenda de Diàleg i Concertació Intermunicipal de polítiques 
públiques en gestió del territori, sostenibilitat ambiental, creixement econòmic i 
prevenció de riscos i desastres naturals.  
 

• R.2.- Actualitzar i adaptar els continguts curriculars del Centre Municipal de 
Formació Professional de Carice seguint els reptes marcats per l’Agenda 
Intercomunal en matèria d’agroecologia, construcció local adaptada, 
administració i economia social.  
 

• R.3.- Disseny i construcció d’un espai municipal intermunicipal sobre 
desenvolupament local a Carice. Aquest espai es construirà amb noves 
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tècniques apropiades i preventives de terratrèmols i ciclons, que suposa un 
model de construcció alternatiu apte a la regió.  
 

• R.4.- Desenvolupar un sistema d’informació intercultural (continguts, 
metodologia de recollida de dades, anàlisi i informació) sobre la vulnerabilitat 
de la població respecte als riscos i els desastres, en clau d’enfortiment de les 
capacitats locals.  

 
L’enfocament de la intervenció és participatiu i inclusiu, i està emmarcat en tres eixos 
transversals: equitat territorial, social i de gènere. A més a més, es fa èmfasi en 
l’equitat de gènere i l’equitat territorial (rural i urbana), amb especial atenció als joves. 
 
El beneficiaris directes del projecte són: 
 
a) Les institucions locals (les administracions territorials: ajuntaments, casecs, asecs, 

les direccions departamentals descentralitzades de medi ambient, agricultura, 
educació, interior, obres públiques, planificació, salut, policia i justícia entre 
d’altres) de les tres municipalitats (35 persones x 3 municipis = 105 persones). 

b) Les organitzacions comunitàries de tres municipalitats (60 persones x 3 municipis = 
180  persones). 

c) Els professionals tècnics, les cooperatives i les organitzacions econòmiques 
relacionades amb la construcció i el medi ambient (30 persones x 3 municipis = 90 
persones). 

d) Els comitès de protecció civil (11 persones x 3 municipis = 33 persones). 
e) El Centre de Formació Professional (60 alumnes per any + 8 professors +  7 

membres del consell del Centre = 75 persones). 
 
Els beneficiaris indirectes són la població dels tres municipis: Carice (16.250 
habitants), Vallières (21.450 habitants) i Monbin Crochu (26.200 habitants); així com 
també les municipalitats i les comunitats integrades  de la xarxa interfronterera.  
 
 
p. 2008 (ampliació) Reforçament Programa de prevenció de riscos i emergències 
a la comunitat de Gonaives, Haití 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

CASA d’HAITÍ 

Entitat que executa CRESFED 
Entitat del Sud implicada Aj. Gonaives i Xarxa de ciutadans 

compromesos 
Localització geogràfica Municipi de Gonaïves, Dep. 

Artibonite 
Components principals Construcció de ciutadania. Mitigació 

i prevenció de riscos. Enfortiment 
teixit social. 

Import aprovat 50.000€ 
Estat actual del projecte En execució 
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Resum del projecte 
 
L’any 2004 arran del cicló Jeanne des del Fons Català es va acompanyar la 
implementació d’un programa de posturgència d’estructuració de les institucions locals 
(projecte 1647), per una banda, i per l’altra, de construcció de la ciutadania, el qual va 
culminar amb la creació i legalització de la “Xarxa de Ciutadans Compromesos”. 
 
L’any 2008 la situació del municipi va tornar a ser crítica arran del pas dels huracans 
Hanna i Ike. En el context de crisi aguda generada pels huracans, la Xarxa va 
continuar present i va renovar el compromís per continuar la construcció d’una ciutat 
per viure. 
 
Arran del terratrèmol del 12 de gener de 2010, la zona de Gonaïves ha rebut 162.509 
persones desplaçades (segons dades de USAID de maig 2010), amb els conseqüents  
efectes sobre el territori i les competències municipals de serveis a la població, les 
quals ja eren crítiques abans del terratrèmol.  
 
El projecte preveu donar continuïtat al programa de prevenció de riscos i desastres i 
d’actuació en cas d’emergència a la ciutat de Gonaïves a través de la Xarxa de 
Ciutadans Compromesos. 
 


