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Haití, el propòsit de Mans Unides
Dos projectes actius per ajudar els afectats pel terratrèmol d'octubre del 2018 al
país caribeny
07 Gener, 2019 - ESGLÉSIA DE BARCELONA

Mans Unides no vol començar aquest any 2019 sense recordar a un dels països més pobres
del planeta: Haití. Com a propòsit d’any nou l’entitat posa en marxa dos projectes
d’emergència per ajudar a la població que pateix la inestabilitat sociopolítica actual.

La terra tremola
El dissabte 6 d’octubre de 2018 va tenir lloc un terratrèmol de magnitud 5,9 al nord de la
ciutat de Port-de-Paix (Departament del Nord-oest, Haití). Posteriorment es van produir
diverses rèpliques; la més forta i de magnitud 5,2, va succeir l’endemà, diumenge 7
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d’octubre.
L’estat de pànic que es va produir en moltes zones va recordar a la gran tragèdia del
terratrèmol de 2010. Milers de persones es van veure afectades en el Departament del Nordoest, sobretot a Port-de-Paix, Chansolme i Sant-Louis du Nord, on els efectes en l’àmbit rural
han estat considerables, amb desenes de morts, prop de 500 ferits greus i 1.753 cases
destruïdes.
Aquest nou sisme va colpejar a Haití, un dels països més pobres del planeta i dels més
exposats a catàstrofes naturals, on el 59% de la població viu encara amb menys de 2 dòlars
al dia, gairebé sempre en un entorn rural. Malauradament, l’Estat Haitià es veu impotent per
gestionar els ajuts o alleujar mínimament als afectats. Per això, l’ajuda de Mans Unides ha
arribat en forma de dos projectes que han beneﬁciat, directament, a unes 3.000 persones.

Primer projecte: Seguretat alimentaria
Un projecte que es desenvolupa gràcies al soci local a la zona de Càritas Port-de-Paix. Tot
amb una plena coordinació amb la Direcció de Protecció Civil i les autoritats i organitzacions
locals. Això garantitza l’ajuda del primer any de la població més afectada. Concretament 300
famílies ateses, és a dir, 1.500 persones. Un projecte que, a més, vol garantir la seguretat
alimentària de la zona a través de quatre accions fonamentals. Primer l’adquisició i
distribució de llavors de qualitat. En segon lloc, l’adquisició i distribució d’eines agrícoles
adequades. També, l’adquisició i distribució de bestiar caprí millorat. Finalment, la formació i
acompanyament tècnic per a aquestes famílies.

Segon projecte: Adquisició i repartiment d’aliments
El segon projecte d’emergència consensuat amb Caritas de Cap-Haitien (Departament del
Nord); s’ha centrat, sobretot, en l’adquisició i repartiment d’aliments, productes farmacèutics
contra el còlera, kits d’higiene i lliurament de llavors de fesol. Tot aquest material s’està
repartint a les poblacions més afectades de les comunes de Plaisance i Pilate. D’aquesta
manera s’està ajudant a 300 famílies més. El projecte també se centrarà en la preparació
d’una actuació més eﬁcaç davant de les futures amenaces naturals. Es desenvoluparà
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mitjançant la creació de comitès locals de protecció civil. Uns comitès que ja estan en marxa
amb un programa de formació. Aquest programa també els va dotar de kits d’urgència (com
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