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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 
 

Projecte 2483. RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ SANDY AL SEU 
PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 
 
Malgrat que avui l’huracà Sandy ha arribat a Nova York i ha tingut un gran ressò mediàtic, més 
encara pel context preelectoral que viuen els Estats Units, des del dia 23 d’octubre ja ha causat 
nombroses pèrdues humanes i materials a diferents països del Carib.  
 
Les principals dades en relació a les afectacions que han sofert els països amb els quals el 
Fons Català treballa són: 
 
Haití 
 
Almenys 51 víctimes mortals i 15 desapareguts, a més d’incomptables danys materials en 
ponts, carreteres, aqüeductes i agricultura (alguns dels quals ja havien estat afectats pel 
terratrèmol del 12 de gener de 2010 i dels quals el país començava a recuperar-se lentament). 
 
D’altra banda, hi ha 17.187 persones refugiades en albergs de les regions més afectades, que 
són els departaments del Sud, Oest, Grande-Anse, Nippes i Sud-est.  
 
Els rius han experimentat crescudes importants als departaments dels Sud i Nippes on encara 
hi ha inundacions.  
 
Segons informes oficials, aquests departaments viuen la situació més complicada i encara no 
s’ha pogut fer un balanç precís dels danys. Protecció Civil ha explicat que els comitès comunals 
municipals ja treballen amb moltes dificultats per atendre la població afectada . 
 
Cuba 
 
És el segon país més afectat, hi han mort 11 persones de les províncies orientals de l’illa, 
Santiago de Cuba i Guantánamo, on Sandy va tocar terra com a huracà de categoria 2, per 
cinc hores després, sortir per la província d’Holguín.  
 
República Dominicana 
 
Segons informen les autoritats nacionals i el COE (Centre d’Operacions d’Emergències), 
l’huracà ha produït 12.581 desplaçats i 104 comunitats incomunicades.  
 
Sabem que les catàstrofes naturals tenen un impacte en el desenvolupament econòmic i polític 
i, per tant, cal limitar els factors agreujants que la vulnerabilitat aporta. Combatre-la permet 
reduir l’ impacte de les catàstrofes associades als fenòmens naturals, i també limitar el nombre 
de víctimes i els danys econòmics. La combinació entre un fenomen natural i vulnerabilitat dóna 
com a resultat un desastre.  
 
L’huracà Sandy que ha afectat el Carib és un desastre que se suma a la crisi aguda i 
sostinguda que pateix Haití (país on encara estem treballant en la reconstrucció a través dels 
fons obtinguts de la campanya d’emergència – projecte 2165). Pel que fa a Cuba, l’orient de 
l’illa ha patit pèrdues significatives sobretot en infraestructura econòmica, social i habitacional, 
també en zones on el Fons treballa des de fa anys.  
 
Aquesta situació fa preveure una necessitat important d’inversions per poder recuperar-se dels 
efectes de l’huracà en un termini mitjà. Després de les tasques d’actuació urgent en la primera 
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fase d’emergència, caldrà fer un important esforç per a la reconstrucció i la rehabilitació dels 
territoris afectats.  
 
Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i la implementació de la 
resposta de reconstrucció ha de ser en clau local. Això implica posar èmfasi en la participació 
dels municipis i les entitats d’aquests països, també com en els mitjans locals per fer front a la 
postemergència sense deslegitimar els actors locals 
 
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.  
 
Com ja sabeu, el Fons Català té experiència de treball amb municipis d’aquests països, 
acompanyant processos de reconstrucció en emergències anteriors i fent èmfasi en la 
necessitat d’enfortir les estructures de prevenció locals i construir ciutadania activa i institucions 
locals fortes. 
 
Per això, el Fons Català posa en marxa una campanya d’emergència dins la filosofia de 
reconstrucció postemergent, per tal de donar suport als esforços que els propis països han 
començat a dur a terme amb l’acompanyament de la cooperació internacional. 
 
En aquest sentit, fem una crida als ajuntaments i les institucions supramunicipals a sumar-se a 
aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada. Per això, us adjuntem el 
full de compromís del projecte 2483. RESPOSTA ALS EFECTES DE L’HURACÀ SANDY AL 
SEU PAS PEL CARIB: FASE DE RECONSTRUCCIÓ. 
 

Ben cordialment, 

 

 

 
 
 
Meritxell Budó i Pla 
Presidenta del Fons Català 
Alcaldessa de la Garriga 
 
Barcelona, 30 d’octubre de 2012 
 


