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L'huracà
El passat 4 d’octubre l’huracà Matthew va passar per la costa 
sud-oest d’Haití. S’hi van registrar vents de 230 km/h que van 
causar greus danys, destrucció i inundacions. L’huracà va 
seguir la ruta cap al nord, va passar per Cuba i després a les 
Bahames i a Florida, als Estats Units. 

Haití pateix una forta vulnerabilitat subjacent i l’impacte de 
nombroses crisis. El país encara està recuperant-se del terra-
trèmol de l’any 2010 i dels efectes d’El Niño, que va afectar 
molt severament l’agricultura i va posar en risc la seguretat 
alimentària de la població. 

El govern ha declarat l’estat d’emergència i les agències i 
ONG’s nacionals i internacionals estan organitzant les primeres 
respostes, entre elles Càritas Haití i les Càritas Diocesanes de 
les zones afectades. 

Efectes de la catàstrofe

 La pujada del nivell del mar i el desbordament dels   
 rius han provocat greus inundacions.

 De moment, no hi ha aigua potable disponible i hi ha   
 una alta possibilitat que es reactivi el còlera i apareixin  
 malalties víriques transmeses per mosquits (zika,   
 dengue malària i chikungunya).

 Els mitjans per a la vida han desparegut, en la mesura  
 que les plantacions han estat arrassades i el bestiar   
 ha mort. Les poblacions afectades no tenen accés a  
 aigua ni a aliments suficients. 

 Els habitatges han quedat destruïts o han patit greus  
 danys estructurals. 

1.4
milions
d’afectats

473
víctimes
mortals



Haití 
Context econòmic 
Haití ha conegut una llarga història de deute extern i diversos processos de restructuració financera. 
La situació actual continua sent un gran obstacle per al desenvolupament del país. És per això, que la 
incidència de la catàstrofe té un doble impacte, en la mesura que també destrueix les bases de l’econo-
mia agrícola nacional, afectant la seguretat alimentària de forma immediata. 

Context social
La societat haitiana es caracteritza per un elevat nivell de desigualat. La classe social més rica és molt 
petita, formada sobretot de comerciants mestissos, molts d’ells d’origen àrab, constitueix menys del 
2% de la població. En prou feina hi ha un 13% de classe mitjana resident sobretot a Port-au-Prince i a 
les comunitats de Delmas i Petion Ville, formada sobretot per professionals i funcionaris públics. El 
80% de la població viu en situació de pobresa i d’extrema pobresa, diferenciant-se’n dos grans grups: 
els que viuen en zones rurals en les que tenen una economia de subsistència i els residents de barris 
marginals de zones urbanes que sobreviuen dedicats a la venda informal de productes i serveis de poc 
valor. 

Historial de vulnerabilitat
Haití es troba en el punt central del Carib, en la trajectòria habitual de tempestes tropicals i huracans 
durant la temporada ciclònica, que va des de juny a novembre. L’huracà Matthew ha estat el més 
devastador dels últims 50 anys, però hi ha una sèrie de tempestes que recentment han causat molts 
danys, com l’huracà Thomas l’any 2011 i els huracans Isaac i Sandy el 2012. 

Haití és considerat el segon país més vulnerable davant dels efectes del canvi climàtic, degut a la desfo-
restació provocada pel consum de carbó vegetal. Les pluges torrencials sempre provoquen inunda-
cions, corriments de terres, danys materials i pèrdua de vides humanes. 

Sense cap dubte, la catàstrofe nacional que va superar en centenars de vegades les dimensions de la 
resta va ser el devastador terratrèmol de gener de 2010 a Port-au-prince. El país viu en permanent 
situació de risc, ja que està creuat d’est a oest per dues falles tectòniques molt actives que poden 
tornar a produir moviments sísmics en qualsevol moment. 



La resposta de Càritas 
Càritas Haití
Càritas Haití està desenvolupant accions de resposta ràpida per les persones afectades per l’huracà 
Matthew. Durant els propers dos mesos destinarà 250.000€ a donar suport a 2.700 famílies 
(13.500 persones) en les regions de Jérémie, Les Cayes, Nippes, Jacmel, Port de Paix i Port-au-Prin-
ce. 

Les persones beneficiàries de l’ajuda seran aquelles que presentin major grau de vulnerabilitat social: 
dones embarassades, menors  de 0 a 5 anys, persones amb mobilitat reduïda i dones viudes amb fills 
a càrrec. 

En l’àmbit nacional, Càritas es coordina amb el COUN (Centre d’Operátions d’Urgence National) i amb 
els Ministeris de Salut i Agricultura per a les evaluacions i necessitats en allò referent a salut (còlera i 
altres malalties de transmissió hídriques però també els virus transmesos pels mosquits) i a seguretat 
alimentària. Amb la MINUSTAH (Missió de les Nacions Unides a Haití), s’estan organitzant reunions 
per organitzar la logística dels combois i garantir-ne la seguretat davant de possibles robatoris i agres-
sions. També manté reunions de coordinació amb la Nunciatura Apostòlica. Està al cas de les deman-
des de les diverses Càritas diocesanes de les zones afectades (Port-de-Paix, Jacmel, Nippes, Les 
Cayes i Jérémie). 

Per la seva part, les Càritas diocesanes van participar en els moments anteriors a l’arribada de l’hura-
cà posant a disposició de les comunitats més vulnerables les estructures diocesanes i parroquials. En 
el moment just després de la tragèdia, han estat donant suport a les poblacions necessitades amb 
distribució de queviures, articles de primera necessitat i atenció sanitària.

En l’àmbit diocesà, Càritas va participar en els moments anteriors al pas del huracà, posant 
a disposició de les persones amb habitatges molt vulnerables, les estructures diocesanes i 
parroquials. Després de l’huracà, Càritas dóna suport a les poblacions mancades d’aliments, 
articles de primera necessitat i atenció sanitària. La intervenció de Càritas ja s’està fent a 
tots els departaments i s’han distribuït més de 300 sacs d’arròs, mongets i blat de moro 
mòlt, com també kits d’higiene i medicaments. A mesura que s’estan obrint les vies terres-
tres s’està avançant més en el subministre a la població afectada. La gent local està col·labo-
rant en totes les tasques de desbrossament de carreteres. Càritas Haití compta també amb 
la col·laboració d’antics treballadors que fan de voluntaris.
 

La xarxa internacional de Càritas
La xarxa de Càritas fa 40 anys que treballa al país, té presència nacional i compta amb experiència 
contrastada en els sectors de seguretat alimentària, salut, educació, infraestructura, aigua i saneja-
ment. 

Després de l’emergència, les Càritas de França, Alemanya i Canadà donaràn suport a Càritas Haití 
amb 110.000€ en total per a les accions de resposta ràpida que consisteixen en: 

 Identificació de les zones d’intervenció i elecció definitiva dels beneficiaris (800 famílies a   
 Grande Anse, 800 famílies al sud, 350 famílies al sud-est, 350 famílies al nord-est i 350   
 famílies a la capital. 

 Compra de 2.700 kits alimentaris i de distribució a 2.700 famílies. Els kits consten de   
 mongetes, arrós, blat, arengades, oli d’oliva, llet en pols i sal. 

 Compra i distribució de kits d’higiene a 2.700 famílies (les mateixes que reben els kits   
 alimentaris). Cada kit inclou dentrífic, raspalls de dents, sabó corporal, sabó per a roba,   
 paper higiènic, desodorants, compreses, tovalloles, mosquiteres, bidons, pastilles potabilitza 
 dores i suero).

 Sessions de sensibilització abans de cada distribució sobre els riscos de propagació de   
 malalties infeccioses i els usos dels elements que conformen els kits sanitaris. 



Com col·laborar

Números de compte per a donatius:
CaixaBank ES29 2100 0002 57 0201445404
Triodos ES38 1491 0001 26 2073033124
 

 

La confederació de de Càritas espanyola
En resposta a la petició d’ajuda, Càritas espanyola ha posat a disposició de Càritas Haití una partida de 
50.000 euros i ha iniciat la campanya #CàritasAmbHaití per canalitzar la solidaritat dels donants 
espanyols cap al país caribeny. La principal font d’ajuda es basa en l’enviament de fons per finançar de 
la manera més àgil i eficient la resposta que Càritas Haití està donant a les zones afectades. 

Càritas espanyola té experiènca en treball en el país des de fa 15 anys amb una presència constant 
en projectes des de 2007. Fins a dia d’avui s’ha treballat sempre en coordinació amb Càritas Haití, 
encara que després del terratrèmol de 2010 i, per la magnitud de la catàstrofe, es va ampliar el 
nombre d’entitats amb les que hi col·labora, sempre dins de l’àmbit d’Església. Càritas ha treballat amb 
la Comunitat Salessiana, CRS i la comunitat religiosa de les Servents de Maria, entre d’altres. 

Càritas dóna suport a projectes a cada una de les diòcesis del país encara que amb major impacte en 
zones de frontera amb la República Dominicana, cercant la complementarietat d’accions entre les 
Càritas d’ambdós països. 

A més, des de 2010 Càritas ha treballat, amb altres institucions, en la creació i suport a una xarxa 
d’ajuda d’emergència a totes les diòcesis, que ha estat activada i està actualment evaluant els danys i 
coordinant l’arribada de les ajudes enviades. 

Càritas espanyola manté relacions institucionals al país amb el sistema de Nacions Unides, la Unió 
Europea, la AECID, BID i nombroses entitats més.
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Resposta de Càritas davant de l’emergència  

Programa  Resposta ràpida a les víctimes de l’huracà Matthew a Haití
Pressupost total 250.000€
Període d’execució 10/10/2016 al 10/12/2016 (2 mesos)
Zones d’intervenció Jérémie, Les Cayes, Nippes, Jacmel, Port-de-Paix, Port-au-Prince
Soci local  Càritas Haití
Socis executants Càritas diocesanes de Jérémie, Les Cayes, Nippes, Jacmel, Port-de-Paix  
   i Port-au-Prince
N. de beneficiaris 2.700 famílies (13.500 persones)
Criteris de selecció 
dels beneficiaris Escollits en base a les zones més afectades per el pas de l’huracà i   
   segons el grau de vulnerabilitat de les famílies com poden ser: dones  
   embarassades, nens de 0 a 5 anys, persones amb mobilitat reduïda,  
   famílies amb mares viudes o amb molts fills. 
Objectiu general Donar suport als esforços de l’estat haitià per donar resposta humanitària  
   a les víctimes de l’huracà Matthew
Eixos d’intervneció
sectorial Fase I  Seguretat alimentària
Resposta inicial Salut (kit d’higiene + kit de prevenció de malalties d’origen hídric 
   + mosquiteres)
Eixos d’intervenció
sectorial Fase II Construcció i reconstrucció d’habitatges i recuperació de mitjans de vida


