
 
 
 

 
Nota de premsa 

 
L’Obra Social ”la Caixa” i la Creu Roja impulsen  

la recuperació d’Haití i la qualitat de vida dels 
haitians gràcies a la solidaritat ciutadana 

 

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

després del terratrèmol que va assolar el país més pobre de l’Amèrica Llatina, 

els haitians afronten la recuperació en condicions d’extrema precarietat. 

 

• La Creu Roja contribueix a millorar la qualitat de vida dels haitians a través de 

projectes sufragats amb les donacions ciutadanes ingressades al compte de la 

Fundació ”la Caixa”, que va recollir 3 milions d’euros, als quals cal afegir els 

800.000 aportats per l’entitat.  

 

• El Programa de Cooperació Internacional de l’Obra Social ”la Caixa” ha 

organitzat l’exposició “Haití, 34 segons després” amb l’objectiu d’agrair la 

solidaritat als ciutadans espanyols i retre comptes explicant els projectes que 

s’han dut a terme. La mostra s’ha pogut veure a CaixaForum Barcelona i ara 

s’exposa a CaixaForum Madrid. 

 

Barcelona, 27 de juliol de 2011.- Jaume Lanaspa, director general de la Fundació ”la 

Caixa” i Josep Marquès, president de Creu Roja Catalunya, han signat aquest matí a 

Barcelona un conveni per posar en marxa un nou projecte adreçat a la reconstrucció 

d’Haití i millora de la qualitat de vida dels damnificats pel terratrèmol del 12 de gener de 

2010. 

 

Un any i mig després del violent sisme que va assolar Haití, de 7,3 graus en l’escala 

Richter, la fase d’emergència aguda en el país ha acabat, però hi continua havent moltes 

necessitats urgents sense cobrir.  

 

Des del primer moment, ”la Caixa”, que va recollir 3 milions d’euros a través de la 

solidaritat ciutadana, als quals s’afegeixen els 800.000 aportats per l’entitat, va posar 

en marxa projectes amb diferents entitats per atendre les necessitats bàsiques de la 

població en matèria de salut, refugi, aigua, sanejament i alimentació. Després es va 



començar amb la reconstrucció del país, atorgant una part dels donatius ciutadans a 

projectes de reconstrucció.  

 

Ara, la Fundació ”la Caixa” finalitza l’adjudicació de les donacions solidàries dels ciutadans 

espanyols per a Haití impulsant amb 700.000 euros allotjaments temporals progressius per 

a la població haitiana que s’ha quedat sense llar. Aquesta iniciativa s’afegeix a tres 

projectes més, que han rebut gairebé 1.200.000 euros (en col·laboració amb l’ACUP, 

UNICEF i Solidaritat Internacional). 

 

El projecte de la Creu Roja es destina a un recurs de primera necessitat que no ha quedat 

resolt a Haití per molts dels seus habitants: l’allotjament. Són estructures metàl·liques 

lleugeres que, un cop cobertes, serveixen d’allotjament temporal per a les persones que 

van quedar sense llar arran del terratrèmol del 12 de gener. Ara les estructures s’han 

millorat i han esdevingut més segures, sòlides i progressives, de manera que els habitants 

les poden anar modificant i utilitzar-les per a diferents usos.  

 

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 recollir donacions ciutadanes per valor de 

3 milions d’euros. En total, 60.000 ciutadans van fer-hi aportacions per un valor mitjà de 

50 euros.  

 

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

300.000 en què es va incrementar la xifra donada pels ciutadans, resultat d’afegir al 

compte un euro per cada deu de donats pels ciutadans. Per tant, l’entitat hi va afegir 

800.000 euros addicionals.  

 

Fins ara, l’Obra Social ”la Caixa” ha impulsat 453 projectes en 62 països, amb una 

aportació de més de 63 milions d’euros. A partir d’un enfocament integral s’ha donat 

suport a projectes de promoció d’activitats econòmiques i productives sostenibles, es 

desenvolupen accions comunitàries i accions humanitàries entre emergències sobtades o 

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

etc.) que contribueixen al desenvolupament dels països desafavorits. 

 

Per a més informació:  

Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa”  

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

http://www.lacaixa.es/obrasocial 
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