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Quan es commemora el primer aniversari del devastador
sisme que patí el país caribeny, aquest viu abocat en una
espiral de probresa, víctima de la manca d’infraestructures

Una dona es disposa a col·locar una corona de flors sobre una dels milers de creus que recorden les víctimes mortals de la tragèdia. Foto: Jorge Silva/Efe

Pocs dies després de l’espantós
terratrèmol que va assolar Port
au Prince el 12 de gener de 2010,
Tomé Garriga, cooperant me-
norquí de Càritas que resideix a
República Dominicana, a uns es-
cassos 50 km de la frontera amb
Haití, amb llarga experiència en
gestió d’emergències, ja em va
comentar el que, vist amb pers-
pectiva, ha acabat succeint: des-
prés d’una primera onada de so-
lidaritat i d’enviament massiu
d’ajuda d’emergència, quan es
produís l’esvaïment del tema a
les notícies d’actualitat –cosa
comprensible–, decaurien la in-
tensitat, el compromís i el rigor
de l’acció humanitària d’emer-
gència, i no es prendrien les ne-
cessàries mesures de prevenció
per evitar els greus problemes
d’un llarguíssim procés de re-
construcció.

La història es repeteix. Una ca-
tàstrofe natural, més enllà del
debat científic sobre els sistemes
de predicció, sempre tindrà un
elevadíssim component d’im-
previsibilitat. Un cop consuma-
da la tragèdia, el que no és justi-
ficable és que no es faci tot el
possible per evitar allò que se
sap perfectament que pot succe-
ir: epidèmies, pillatge, especula-
ció, desgovern. Del terratrèmol
no en té la culpa ningú. Del caos
posterior, sí. Les organitzacions,
haitianes i internacionals, que
van preveure aquesta desídia i
que a dia d’avui romanen tenaç-
ment al peu del canó, són un
permanent crit d’alarma que no
hauríem de negligir, i una pro-
mesa d’esperança enmig de la
foscor.•
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Taxa d’atur. El sisme agreujà la ja
de per si elevada taxa d’atur, la
qual se situa en l’actualitat en la
terrible xifra del 70%.•

LES XIFRES

70%
Milions d’euros. La Unió Euro-
pea, principal donant d’ajuda a
Haití, desemborsà 331,9 milions d’€
dels 1.235 milions compromesos.•

LES XIFRES

331,9
Nou sisme. Segons els experts,
Haití té un 100 per cent de possibi-
litats de sofrir un terratrèmol com
el de fa un any.•

LES XIFRES

100%
Milers de nins desprotegits.
380 mil infantxs viuen a campa-
ments temporals, on s’amunte-
guen més d’un milió de persones.•

LES XIFRES

380

PORT-AU-PRINCE Haití commemo-
rà el 12 de gener el primer aniver-
sari d’un terratrèmol que causà
més de 300.000 morts i arrasà la
capital i altres zones de l’empobrit
país, víctima en l’actualitat d’una
greu crisi d’infraestructures, sani-
tària –conseqüència de l’epidèmia
de còlera– i política, després de
les eleccions del novembre pas-
sat.

El sisme, de 7 graus, tingué l’epi-
centre a 15 quilòmetres de la capi-
tal, Port-au-Prince, on esbucà el
Palau Presidencial, la Catedral, es-
coles, hospitals, ministeris i dese-
nes d’edificis institucionals.

Des d’aleshores, s’han emprès
poques accions de millora a les
zones afectades, a favor dels 1,5
milions de damnificats que conti-
nuen privats de serveis tan bàsics

com la salut, l’habitatge, l’educa-
ció, el treball i l’alimentació.

Segons les darreres xifres, al vol-
tant d’1,3 milions dels desplaçats
viuen a 1.300 campaments, sense
l’esperança d’aconseguir un sos-
tre a mitjan termini.

Amb tot, el de l’habitatge és un
dels gran reptes que afronten les
autoritats haitianes, que a final de
l’any passat anunciaren noves
normes de construcció de resi-
dències, però tenen pendent un
pla per allotjar els damnificats i un
pla compartit de reconstrucció.

Segons el Govern, fan falta
5.000 milions de dòlars per oferir
als desplaçats pel sisme un allotja-
ment millor que les tendes en les
quals malviuen amuntegats i ex-
posats a problemes derivats de la
falta d’higiene, la inseguretat i les

inclemències meteorològiques,
entre altres contingències.

Tanmateix, malgrat les prome-
ses oficials, aquest pla continua
sense concretar-se, mentre les
amenaces d’expulsió afecten un
17% dels campaments, segons in-
formes d’organismes civils. Certa-
ment, les autoritats polítiques del
país fan poca cosa, atès que viuen
ofegades en la pròpia crisi deriva-
da dels fraudulents comicis de no-
vembre passat.

Tones de runa
Un any després del sisme, molts
carrers continuen obstaculitzats
per bona part dels més de 20 mili-
ons de metres cúbics de runes.

A Port-au-Prince es pot observar
que un carrer que un dia és lliure
de runes l’endemà es desperta re-

plet perquè els veïns continuen
netejant les seves cases derruïdes.

Tot i la magnitud de la catàstro-
fe, no es registrà l’aparició de ma-
lalties temudes al principi, però
vuit mesos després una epidèmia
de còlera agafà per sorpresa Haití.

L’epidèmia, els primers casos de
la qual foren detectats el 19 d’oc-
tubre, ha matat unes 3.500 perso-
nes i ha afectat més de 157.000.
Alhora, s’espera que en menys de
sis mesos se’n comptabilitzin
400.000 casos, segons dades ofi-
cials difoses dia 5 passat.

Quant a la comunitat internacio-
nal, que acudí a l’auxili en qüestió
d’hores, convocà el 2010 nombro-
ses reunions per aprovar ajudes
milionaries, de les quals fins a dia
d’avui la quantitat desemborsada
no arriba al 20% del previst.• dB


