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La Confederació Càritas Espanyola ha anunciat l'enviament urgent d'una partida de 175.000 euros per auxiliar a les víctimes del terratrèmol

registrat a l�illa, donant suport així a la intervenció d'emergència de la Càritas Haitiana. D'altra banda s'ha desplaçat cap a Haití un grup de set

experts de la xarxa internacional de Càritas per participar sobre el terreny en l'operatiu de resposta a l'emergència. 

                                                                                          

La Càritas Nord-americana ha informat que ha aconseguit posar-se en contacte amb els seus cooperants en el país, els quals han

assenyalat que es tracta d'un �gran terratrèmol i d'una gran devastació�. 

Tant Càritas Espanyola com altres Càritas donants del Nord tenen una intensa presència a Haití, on
donen suport a nombrosos projectes de cooperació. Com ha recordat Alistair Dutton, director
d�operacions humanitàries de Càritas Internacional, �Càritas té una forta presència a Haití i estem
en condicions de poder oferir de forma immediata als damnificats pel terratrèmol tant aliments com
refugi temporal a totes les esglésies i instal·lacions parroquials�. �Càritas �ha explicat Dutton� està
treballant actualment a 200 hospitals i centres mèdics a Haití, i el personal local està ben format i
preparat per respondre a situacions d�emergència en una regió afectada freqüentment per
huracans�. 

La major complicació en aquestes primeres hores de l'emergència es troba en la dificultat de les
comunicacions amb l�illa, ja de per si molt precàries en un dels països més pobres de l'hemisferi
occidental. Cal tenir en compte que l'extrema pobresa d'Haití fa que els seus habitants siguin molt
més vulnerables als desastres i que la capacitat de recuperació dels damnificats sigui molt precària,
a causa de l'escassesa de recursos i infraestructures. 

La confederació Càritas Espanyola treballa a Haití des de fa més de 15 anys en suport de la
població més vulnerable. L'any passat es va portar a terme una forta intervenció en suport a les
víctimes dels huracans �Gustav� i �Hanna� (2008), i actualment es treballa a les províncies
frontereres amb la República Dominicana, la regió més deprimida del país, promovent la salut,
l'accés a l'aigua potable i agricultura sostenible amb un conveni binacional finançat per l�AECID.
Així mateix, al novembre es va engegar un projecte d'aigua i sanejament a la província d'Hinche
(zona centre), que se suma a un altre programa de salut i de microcrèdits d'àmbit estatal. 



Si desitja ajudar els damnificats pel terratrèmol d�Haití, pot fer la seva aportació al número de
compte de La Caixa: 2100 - 0965 - 57 - 0200126839. 


