
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota de premsa 

 
 

Intermón Oxfam, Metges Sense Fronteres i Fundació "la Caixa" expliquen els 
projectes d’ajut que han posat en marxa 

 

Sis mesos després del terratrèmol, els 
haitians afronten la recuperació en condicions 

d’extrema precarietat 
 

• 200.000 morts, més de 300.000 ferits i tres milions de damnificats. Mig any 

després del terratrèmol d'Haití, prop de 1,5 milions de persones viuen encara en 

assentaments temporals. Els danys ocasionats es xifren en 7,8 milions de dòlars, 

més del 120% del PIB haitià de 2009.  

 

• El sisme ha deixat els ja precaris serveis mèdics del país completament saturats i 

milers de desplaçats en regions agrícoles malmeses. Amb la col·laboració de 

Fundació ”la Caixa”, Metges Sense Fronteres dóna atenció mèdica gratuïta i de 

qualitat a l'Hospital públic de Jacmel, una ciutat a 40 kms de Port-au-Prince amb 

un 60% de destrucció després del terratrèmol, mentre que Intermón Oxfam 

contribueix a la recuperació econòmica donant suport als petits productors 

d’arròs de la regió agrícola Artibonite, la més poblada d'Haití.  

 

• Són els primers projectes als que contribueixen les donacions ciutadanes al 

compte de la Fundació “la Caixa” per recollir fons per Haití, que va recaptar 3 

milions d'euros, als que s'afegeixen els 800.000 aportats per l'entitat.  

 

• En total, "la Caixa" ha estat dipositària d'una dotzena de comptes oberts –entre ells, 

els d'Intermón Oxfam i Metges Sense Fronteres- per a recaptar fons per Haití. El total 

supera els 15 milions d'euros.  

 

 

CaixaForum Barcelona, 22 de juliol de 2010.- Aitor Zabalgogeazkoa, director general de 

Metges Sense Fronteres; Ariane Arpa, directora general d'Intermón Oxfam i Ariadna Bardolet, 

responsable del Programa de Cooperació Internacional de Fundació "la Caixa", han fet balanç de 

la situació a Haití i han explicat els projectes que han posat en marxa amb l’objectiu de recuperar 

els serveis bàsics i l'activitat econòmica per tal d’ajudar als damnificats pel terratrèmol del passat 

12 de gener i la resta de la població haitiana. De la mateixa manera Gabriel Sánchez, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

coordinador general de MSFa Haití i Vincent Maurepas, director de país a Haití d'Intermón 

Oxfam, han aportat la seva visió des de el terreny.  

 

Mig any després del violent sisme que va devastar Haití, de 7,3 graus a l'escala Richter, la fase 

d'emergència aguda al país ha acabat però segueixen existint moltes necessitats urgents sense 

cobrir. Prop d’un milió i mig de persones viuen encara en assentaments temporals i milers 

d'haitians s'han desplaçat cap a zones rurals. Intermón Oxfam i Metges Sense Fronteres han 

posat en marxa projectes de recuperació econòmica i assistència mèdico-humanitària 

respectivament.  

 

Intermón Oxfam lidera el projecte agrícola a la vall de l’Artibonite, a tres hores de la capital i 

afectat per la migració de la ciutat al camp que va tenir lloc després del terratrèmol, i que té 

com a objectiu l'enfortiment de la producció arrossera d'Artibonite. 

 

Per la seva banda, Metges Sense Fronteres lidera el projecte d’assistència mèdico-humanitària 

a l'Hospital públic Saint Michel de Jacmel, una població a 40 kilòmetres de la capital afectada 

directament pel terratrèmol, ja que està a la mateixa distància de l’epicentre que la capital del 

país,  Port-au-Prince.  

 

A aquests dos projectes es destinen part de les donacions solidàries dels ciutadans al compte 

de la Fundació "la Caixa" per als damnificats d'Haití, que va recaptar un total de 3 milions 

d'euros, als que s'afegeixen els 800.000 aportats per l'entitat.  

 

Enfortiment de la regió agrícola d'Artibonite  

 

Bona part de la població desplaçada, més de 160.000 persones, es troben ara a la regió del 

Baix Artibonite (situada a tres hores al nord de la capital), la més gran de les 9 amb què es 

divideix Haití, amb més d’un milió d’habitants, i la que té menys accés als serveis bàsics. 

Aquest fet ha generat un desequilibri total dels recursos disponibles en aquesta zona, que ja 

eren insuficients. 

 

L’arròs és l’aliment base del poble haitià i constitueix una producció estratègica del país.  De les 

20.000 hectàrees irrigables d'Haití, 15.000 es destinen al cultiu d’arròs, que genera ingressos i 

feina per a més de 800.000 persones.  

 

Aquesta crisi humanitària ha provocat un xoc violent per a la població rural que, ja abans del 

sisme, s'esforçava per sobreviure. La situació dels productors d’arròs és cada cop més 

precària, agreujada per la manca d’infraestructures, de manteniment dels canals de regadiu i de 

l’accés limitat a les llavors i abonament. Per això, segons Intermón Oxfam, és fonamental i 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

urgent poder crear activitats generadores d’ingressos per poder alimentar aquesta població i 

satisfer les seves necessitats bàsiques.  

 

L'objectiu del projecte és contribuir a l’augment de la producció de l’arròs local a través de la 

recuperació de terres no cultivades i el reforç de les capacitats tècniques dels productors, per a 

millorar els seus ingressos. Tot això s’aconseguirà millorant les infraestructures de l’aigua de 

rec i aplicant pràctiques agrícoles sostenibles.  

 

El projecte ja beneficia directament a 1.700 productors i les seves famílies amb uns ingressos 

inferiors a un dòlar al dia. Indirectament se’n beneficiaran 60.000 famílies, unes 300.000 

persones, que depenen de la producció d’arròs de la vall.  

 

A més, des de l’inici de l’emergència,  Intermón Oxfam treballa a la capital, Port-au-Prince, a 

Petit Goave, Grand Goave i Gressier, atenent 77.000 persones, principalment a través 

d'activitats d'aigua, sanejament i higiene i aixopluc: instal·lacions de punts d'aigua potable, 

camions cisterna , tractament d'aigües, control de la qualitat, construcció i rehabilitació de 

xarxes d'aigua, latrines, vàters químics, zones de dutxa, etc. Entre tres dels afiliats de la 

confederació internacional Oxfam (Intermón Oxfam, Oxfam Gran Bretanya i Oxfam Quebec) 

s'ha atès 440.000 persones, amb 1.041.400 intervencions en més de 180 localitzacions 

diferents (campaments, escoles, comunitats, etc). 

 

Assistència mèdico-humanitària a l'Hospital públic Sant Michel de Jacmel 

 

Sis mesos després des de la catàstrofe, Haití continua en una fase crítica, amb milers de 

pacients que requereixen cures postoperatòries i atenció psicològica. Des que es va produir el 

terratrèmol, Metges Sense Fronteres (MSF) ha atès a més 173.000 persones a una vintena 

d’estructures de salut a tot el país, ha practicat unes 11.000 intervencions quirúrgiques i ha 

proporcionat assistència psicològica a 81.000 haitians per a ajudar-los a superar el trauma. 

Amb tot, segons MSF, la resposta és insuficient davant la magnitud de la catàstrofe i les 

enormes necessitats de la població. A més, més d'un milió de persones viuen amuntegades en 

camps en condicions molt difícils, que s'estan agreujant amb l'arribada de les pluges.  

 

Un dels punts on l'ONG concentra els esforços és l'Hospital públic de Saint Michel, a la ciutat 

de Jacmel, que va patir danys molt greus durant el terratrèmol (el 60% de les estructures de la 

ciutat van quedar inservibles). L'objectiu del projecte és restablir a l'Hospital de Sant Michel 

l'atenció sanitària primària i l'atenció sanitària de segon nivell, així com el servei d'urgències, 

per tal de donar cobertura mèdica gratuïta i de qualitat als damnificats pel terratrèmol dins de la 

zona de referència de l'hospital. Des de l’apertura del projecte a finals de gener, poc després 

del terratrèmol, MSF ha atès a més de 1.500 pacients (entre ells, 601 a la maternitat i 339 a 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

pediatria); s’han resolt 1.948 emergències i realitzat 348 cirurgies (306 d’elles, cirurgies majors); 

s’han atés 512 parts, 113 del quals complicats; i en el camp de la salut mental s’han portat a 

terme 245 sessions individuals i s’ha donat cobertura a més de 3.000 persones en sessions de 

grup. A més a més, las voltants de l’Hospital, als camps de desplaçats, es fan activitats d’aigua 

i sanejament.   

 

Si després del sisme es van oferir tots aquests serveis d'hospitalització integrals en tendes de 

campanya, actualment ja s'han habilitat estructures provisionals i semirígides amb una 

capacitat per a 77 llits. Els serveis de maternitat, pediatria, urgències, cirurgia, medecina interna 

i serveis de salut mental donen cobertura a les persones desplaçades a la zona pel terratrèmol i 

a tota la població de la municipalitat de Jacmel.  

 

Programa de Cooperació Internacional de la Fundació "la Caixa" 

 

El compte obert pel Programa de Cooperació Internacional de la Fundació "la Caixa" a favor dels 

damnificats pel terratrèmol d'Haití va recaptar donacions ciutadanes per valor de 3 milions 

d'euros. En total, 60.000 ciutadans van fer aportacions per un valor mitjà al voltant dels 50 euros. 

 

A aquests 3 milions d'euros s'afegeixen els 500.000 euros donats inicialment per "la Caixa" i els 

300.000 en què es va incrementar la xifra donada pels ciutadans, com a conseqüència d'afegir al 

compte un euro per cada deu donats pels ciutadans. Per tant, l'entitat hi afegeix 800.000 euros 

addicionals.  

 

Fins a dia d'avui, l'Obra Social "la Caixa" ha impulsat 434 projectes a 62 països, amb una 

aportació de més de 56 milions d'euros. A partir d'un enfocament integral s'han recolzat 

projectes de promoció d'activitats econòmiques i productives sostenibles, es desenvolupen 

accions comunitàries es desenvolupen accions humanitàries entre emergències súbites o 

cròniques i es reforcen les capacitats dels professionals (metges, docents, emprenedors, etc.) 

que contribueixen al desenvolupament dels països desfavorits. 

 

Per a més informació 

Departament de Comunicació Obra Social ”la Caixa”   

Marina Teixidó 608 09 90 23 / mteixido@fundaciolacaixa.es  

http://www.lacaixa.es/obrasocial 

  

Sala de premsa multimèdia   

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial 

 

 


