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HAITÍ: UN ANY DESPRÉS  
 
A Haití, la primera “república negra del món”, el terratrèmol i la destrucció generada en 
poc menys d’un minut es van inserir en un context altament complex marcat per una 
agitada vida política, tant socialment com políticament, amb dictadures brutals que 
marquen una part molt significativa de la seva història des de l’època de la 
independència, l’any 1804, fins ara. 
 
Avui, un any després del desastre, la situació de crisi s’ha agreujat. En els 12 mesos 
que han passat des del moment en què la terra va tremolar, la destrucció generada en 
poc menys d’un minut ha empitjorat. La crisi s’ha aguditzat en l’àmbit polític, social, 
militar i productiu, i la situació de vulnerabilitat de la població ha crescut. 
 
El descontentament de la gent és palpable. La sensació de passivitat, quant a la 
reconstrucció del país, de part de les autoritats haitianes i de la MINUSTHA- Missió 
d’Estabilització de l’ONU és una evidència constatada des de la mirada. No cal anar a 
les xifres per constatar el grau d’avenç del procés de reconstrucció d’Haití. La quantitat 
d’ajut mobilitzat no és proporcional als resultats esperats a 1 any del desastre. La 
percepció és que tot és pitjor. 
 
Hi ha un seguit de factors i de situacions que afecten el context actual de la crisi a Haití 
a un any del terratrèmol, dels quals destaquem els que ens semblen més rellevants: 
 
� En els darrers mesos, la situació de crisi aguda que es viu a Haití s’ha vist 

agreujada pel brot de còlera que ja afecta tot el país. L’epidèmia de còlera ha 
agreujat la situació de la crisi i ha posat en evidència la situació de vulnerabilitat 
que viu la majoria de la població haitiana i la feblesa de les autoritats per fer front a 
aquesta emergència. 
 

� Hi ha una opinió força generalitzada que la presència dels cascos blaus 
(MINUSTHA) imposats pel Consell de Seguretat de l’ONU des de 1984 és 
contraproductiva, en el sentit que: 

 
� El sistema de prevenció de litigis i conflictes interns de l’ONU no està adaptat al 

context haitià: Haití no és una amenaça internacional, no està en situació de 
guerra civil1. 
 

� La MINUSTAH no ha contribuït a l’estabilització del país ni a la provisió 
d’infraestructures i béns públics, ni a la bona governança.  

 
 

� Una part molt important de la població damnificada encara està vivint en el camps 
de refugiats. Hi ha 240 milions de $US de l’ONU per construir més de 100.000 
refugis transitoris. Un any després només n’han construït una quarta part. L’Oficina 
de Coordinació d’Afers Humanitaris de les Nacions Unides (OCHA, per les sigles 

                                                 
1 Entrevista d’Arnaud Robert a R. Seinterfus. Le Temps, Ginebra, 19/12/2010: Haiti est la 
preuve de l’échec de l’aide internationale.  



 

2 
 

en anglès) informa que 188.383 habitatges varen ser destruïts i que hi ha 1,5 
milions de persones vivint en campaments improvisats2. 

 
� La població damnificada pateix la pèrdua creixent dels drets socials. No tenen dret 

a un sostre digne, pateixen inseguretat alimentària aguda (en quantitat i  qualitat 
dels aliments). La Plataforma d’organitzacions haitianes dels Drets Humans ho 
denuncia reiteradament. 

 
� Segons el Govern d’Haití citat per Intermón-Oxfam3 el valor total dels danys i 

pèrdues a causa del terratrèmol sumen aproximadament 7.900 milions de dòlars, 
que representa més del 120% del PIB d’Haití l’any 2009. La situació econòmica 
s’ha agreujat deixant a l’atur milers de persones. S’han perdut un 30% dels llocs de 
feina disponibles abans del 12 de gener de 2010. 

 
� En el camp educatiu, les famílies han fet esforços per enviar els infants a escola, 

però el nombre d’infants que no estan escolaritzats ha crescut a causa de la 
destrucció de 4.200 escoles. Segons dades del Ministeri d’Educació Nacional hi ha 
500.000 infants sense escolaritzar i el 80% de l’oferta escolar està en mans 
privades4. 

 
� Un sector molt important de la població està patint xoc posttraumàtic a causa del 

terratrèmol, entre la qual destaquen els mestres, que han d’afrontar un curs escolar 
amb el repte de gestionar les seves pròpies angoixes. 

 
� El país i la seva gent continuen estan estigmatitzats per la violència, la misèria, la 

desgràcia i el caos: 
 

� S’ha ignorat la societat haitiana en les estratègies de l’emergència. S’ha 
invisibilitzat el treball de les xarxes socials organitzades des del primer moment 
del terratrèmol. 
 

� 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 què compta Haití. 

 
� El país viu una situació de crisi política arran de les eleccions presidencials del 

passat 28 de novembre5. Hi ha un seguit de factors que marquen l’escenari polític 
un any després del terratrèmol: 

 
� Manca de legitimitat del Consell Electoral Provisional. 
� Diferents partits de l’oposició es varen negar a participar en el procés electoral. 

                                                 
2 Humanitarian Bulletin, Issue, 5, OCHA Haití, 19 june 2010. 
3 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. 
4 Gotson, P. (2010)  “Sombrío panorama social” en “Haiti a un año del terremoto: deudas 
pendientes”,p.15. Quito: ALAI 
5 Edson, W.. (2010)  “Crisis política en desarrollo”,p.p. 4-7. Quito: ALAI 
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� Dels 19 candidats que es varen presentar, 12 han qualificat les eleccions del 28 
de novembre com una farsa orquestrada per les autoritats haitianes i la 
MINURSHA. 

� La segona volta està prevista pel 16 de gener, però aquesta jornada estarà 
marcada pel posicionament de rebuig dels 12 candidats que no han acceptat 
els resultats electorals per fraudulents. 

� El proper 7 de febrer està previst que el nou president electe prengui 
possessió. Aquest fet també està marcat per la crisi política que es viu al país 
arran dels resultats de les eleccions.  

  
El procés electoral va estar marcat per les dificultats tècniques i el fet que dels 4,7 
milions de persones amb dret de vot, 1,5 milions són població desplaçada ubicada 
als camps de refugiats i amb un alt molt gran de mobilitat. El procés va estar 
marcat pel desordre, la violència i els fraus massius.    

 
� Un any després Haití viu sota la dependència de l’ajut internacional. El país no 

disposa de recursos públics per mantenir el sistema estatal. Es diu que hi ha una 
relació perversa entre l’Ajut i la feblesa de l’Estat. 

 
L’ajut humanitari que s’ha mobilitzat per Haití ha estat important, la resposta tant 
oficial com civil ha estat significativa, però l’ajut d’urgència s’està convertint en 
estructural (els refugis provisionals s’estan convertint en habitatges permanents, 
etc.). S’està substituint l’Estat i els poders locals excloent les autoritats i la societat 
haitiana.  

 
La situació a Haití és massa complexa per treballar amb presses6. No es poden 
sacrificar les coses importants per les coses urgents, perquè això tindrà 
conseqüències a mitjà i llarg termini. 
 
Davant d’aquests escenaris adversos: Què estem fent  des del Fons Català? On 
hem destinat els recursos aportats pels ajuntaments  i la societat civil? 
 
A un any del terratrèmol es pot dir que l’ajut mobilitzat per Haití ha sigut constant però 
insuficient, poc oportú i poc transformador.  El context de la crisi i la coresponsabilitat 
demanden 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 territori.  
 
Tal com apunta Suzy Castor, presidenta del CRESFED i responsable del projecte 
2008: “correspon als haitians i haitianes fer front a la dura responsabilitat històrica de 
convertir una oportunitat en realitat: la refundació d’una nació...”7 i tal com afirma: 
“aquest poble té el que cal per respondre, aixecar-se i avançar. Això no ho veuen els 
de fora, però hi són, hi som”8. El nostre rol és d’acompanyament i el nostre mandat és 
municipalista. 

                                                 
6 Entrevista d’Arnaud Robert a R. Seinterfus. Le Temps, Ginebra, 19/12/2010: Haiti est la 
preuve de l’échec de l’aide internationale. 
7 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. 
8 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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La Campanya d’emergència endegada des del Fons Català el 13 de gener de 2010 es 
va implementar amb l’obertura d’un projecte d’emergència (p. 2165) on s’estan recollint 
les diferents aportacions rebudes al compte del Fons i que s’estan traspassant als 
diferents projectes identificats, en el marc de la resposta a l’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 s’estan destinant 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 les entitats que executaran els projectes. El Fons català participa en la 
identificació de propostes, formulació, seguiment i avaluació. 
 
Els projectes identificats i aprovats s’emmarquen dins la Fase de Reconstrucció post-
emergent en clau local, en el sentit que s’hi implica els poders locals haitians.  
 
ACCIONS IDENTIFICADES I APROVADES 
 

Nº Títol 
 

Entitat Nord Contrapart 
local 

Localització 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 € 
 
 
 (projecte 
finalitzat) 

2168 Projecte allotjament 
temporal progressiu 
Shelter 
 
 

Creu Roja 
Catalunya 

Creu Roja  Leogane 50.000 € 
 
(realitzant-
se) 
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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 

Fons 
Català-
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 € 
 
 
 
 
 
(realitzant-
se) 
 

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

Fons 
català- 
Fondo 
Galego-
Casa d’Haití 

SKDK-/ 
Mpi. de 
Carice 

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

100.000 € 
149.738 €  
(Fondo 
Galego) 
 
 
(realitzant-
se) 

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

CRESFED- 
Casa d’Haití 

CRESFED
/ Aj. 
Gonaïves 
Xarxa de 
ciutadans 
compro-
mesos 

Mpi. 
Gonaïves – 
Dep. 
d’Artibonite 

50.000 € 
 
 
 
(realitzant-
se) 

2256 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. 
Petit 
Rivière 

Mpi. 
Petit Rivière 
Dep. 
Nippes 

45.270 € 
 
(realitzant-
se) 

 
 

Enfortiment institucional 
al municipi de Leogane 

Aj. 
Barcelona 

Mpi 
Leogane 

Mpi. 
Leogane 
 

150.000 € 

 
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, 
Gonaïves i Miragoane. Alhora, 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.  
 
Com hem dissenyat el patró de resposta a la crisi g enerada pel terratrèmol? 
 
Pel que fa al patró de resposta des del món local i la implementació d’una estratègia 
adequada i coherent amb el nostre mandat municipalista, en les accions aprovades en 
el marc de la campanya d’emergència, endegada ara fa un any, hem considerat un 
seguit de factors que ens defineixen com a ens municipalista: 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. 
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� Les actuacions als territoris (Miragoane, Nord-est, Sud-est i Gonaïves) s’han 

coordinat amb les autoritats locals i la societat civil organitzada, així com amb els 
representants nacionals implicats. 

 
� Hem basat la resposta de reconstrucció en el respecte per la sobirania i d’acord 

amb les necessitats i demandes de la població afectada al territori on s’executen 
les accions o projectes. 

 
� Els agents protagonistes en l’esforç de reconstrucció són: la societat haitiana, les 

seves organitzacions, els moviments socials i les autoritats locals i estatals. Els 
actors locals que són els vertaders actors en l'impuls del propi desenvolupament. 
Les accions s’estan duent a terme en coordinació directa amb els governs locals i 
la societat civil organitzada presents als territoris on s’estan executant els projectes 
aprovats en el marc de la Campanya d’Emergència. 

 
� La resposta de postemergència o de reconstrucció s’ha planificat amb l’objectiu de 

millorar la situació que es vivia abans del terratrèmol.  
 
� Tots els projectes aprovats, contemplen un component de construcció de 

ciutadania com a contrapès als actors polítics i militars en aquest operatiu 
d’emergència. Estem aprofitant el potencial humà i de societat civil organitzada 
amb què compta Haití. La força de la gent és un factor rellevant en aquesta 
emergència. 

 
Partint del mandat municipalista del Fons Català, la identificació i la implementació de 
la resposta de reconstrucció s’ha fet en clau local. S’ha fet èmfasi en la participació 
dels municipis i les entitats haitianes. També comptem amb els mitjans locals per fer 
front a la postemergència sense deslegitimar els actors locals, malgrat la fragilitat que 
els marca. S’està fent un esforç per  gestionar la fragilitat institucional amb enfortiment 
i empoderament dels actors locals des de l’ inici de la resposta fins el final.  
 
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als 
territoris afectats i amb visió de procés.  
 
En aquest marc, el Fons Català ha acompanyat el disseny i la implementació d’una 
resposta a la crisi humanitària d’Haití orientada a la mitigació de riscos i la gestió del 
territori, en clau de prevenció. Aquestes accions necessiten, entre d’altres, treballar per 
a l’apropiació del risc per part de la ciutadania i la promoció d’una norma de gestió del 
territori i de la seva implementació. Totes dues accions són competències municipals i 
situen els governs locals com actors actius del procés de reconstrucció del territori que 
governen. 
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RESUM DELS PROJECTES APROVATS EN EL MARC DE LA CAMP ANYA 
D’EMERGÈNCIA PEL TERRATRÈMOL D’HAITÍ 
 
p.2167 Suport a l’enfortiment del teixit social a H aití en el sector educatiu a 
Miragoane 
 
 
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 
 
p.2256 Suport a l’enfortiment del teixit social a H aití en el sector educatiu a Petit 
Rivière 
 
 
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 Petit Rivière 
Localització geogràfica Municipi de Petit Rivière, Dep. 

Nippes 
Components principals Educació- Reconstrucció de teixit 

social 
Import aprovat 45.270 € 
Estat actual del projecte Realitzant-se  
 
Resum de l’intervenció 
 
Els dos projectes s'emmarquen 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. El municipi de Miragoane està agermanat amb el municipi de Cambrils. 
 
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 



 

8 
 

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 dels municipis de Miragoane (60 
professors) i de Petit Rivière (60 professors). L'acció proposada és la realització d'un 
mòdul de formació psicosocial adreçat a educadores i educadors dels municipis de 
Miragoane i Petit Rivière afectats pel sisme del 12 de gener.  
 
 
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 Hèbitat 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 per garantir la 
dignitat de les persones damnificades en l’aspecte de l’hàbitat. 
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p. 2222. Enfortiment del desenvolupament local sost enible i inclusiu com a 
resposta als efectes del sisme del 12 de gener al S ud-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 

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 -  Fondo 
Extremeño ( FELCODE) 

100.000 € (resolució pendent)  

Import total 200.000 € 
Estat actual del projecte Realitzant-se 
 
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 
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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 
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 sost enible i inclusiu com a 
resposta als efectes del sisme del 12 de gener al N ord-est d’Haití 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

CASA D’HAITÍ- Fons Català 
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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 
 

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 Realitzant-se 
 
Resum del projecte 
 
El projecte preveu la implicació 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.  
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• 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 
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 prevenc ió de riscos i emergències 
a la comunitat de Gonaïves, Haití 
 
 
Entitat del Nord que el 
presenta 

Casa d’Haití 

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

compromesos 
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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 Realitzant-se 
 
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. 
 


