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CÀRITAS DIOCESANA DE VALÈNCIA ENVIA ELS 230.000 €
RECAPTATS FINS AL MOMENT PER A HAITÍ
Càritas Haití es responsabilitza de 20 campaments temporals i distribueix
l’ajuda humanitària en 32 comunitats parroquials
La xarxa Càritas posa en marxa un pla
d’assistència humanitària a 200.000 damnificats pel
terratrémol valorat en 30 milions d’euros. L’actuació
prevista per a dos mesos de duració contempla el subministrament de menjar, material de refugi, assistència
mèdica i aigua potable. El pla ha sigut dissenyat conjuntament pels responsables de Càritas Haitiana i
l’equip d’experts de Càritas Internationalis, després
d’identificar les necessitats més urgents i les comunitats objecte d’intervenció prioritària. Una vegada culminada esta primera etapa de resposta a l’emergència,
començarà a executar-s’hi primer programa de reconstrucció de 12 mesos de duració.

l’emergència, està distribuint ajuda de primera necessitat als damnificats, ha dut a terme en els últims dies diverses campanyes de distribució a gran escala de menjar, mantes, pastilles purificadores, lones impermeables i tendes de campanya per a més de 20.000 persones a Port Príncep, Jacmel i altres localitats. Una
d’estes operacions es va dur a terme el 25 de gener en
la localitat de Léogâne, que ha patit enormes danys, on
es van atendre a milers de damnificats.
Així mateix, Càritas està oferint assistència mè-

El pla d’emergència inclou un ampli capítol
d’intervencions humanitàries, que abracen des de serveis mèdics i medicines d’urgència fins al subministrament d’aigua potable i instal·lacions higièniques, allotjaments temporals, alimentació, materials de desenrunament i programes de reunificació familiar.
A més, Càritas Haití gestionarà directament les
necessitats i la logística de 20 campaments temporals
per a les víctimes, a més de distribuir ajuda humanitària a través de 32 comunitats parroquials.
Càritas Espanyola ha decidit aportar a este
pla una partida inicial d’un milió d’euros, que anirà
incrementant-se en les pròximes setmanes a mesura
que es vaja avançant en el desenvolupament de les distintes fases de l’ajuda als damnificats.

dica a l’hospital de San Francisco de Sales i ha establit
diverses clíniques de campanya per a prestar serveis
quirúrgics en diverses zones de Port Príncep i Jacmel.

La xarxa Càritas a Haití, que des de l’inici de

Recolzament massiu dels donants a Càritas
Càritas està rebent el recolzament massiu de la societat amb les necessitats de les víctimes d’esta emergència.
En moltes parròquies s’estan realitzant col·lectes especials per a Haití. Donants particulars i entitats tan dispars
com empreses, col·legis, universitats, clubs esportius i associacions culturals estan col·laborant per a recaptar fons i destinar-los als haitians.
Càritas Diocesana de València ha obert un nou número de compte per a Haití en Caixa Popular, a més de que ja
disposa en Bancaja, i adverteix que a pesar de la gran cantitat de donatius rebuts fins al moment, les necessitats són molt
més grans i les tasques de rehabilitació i desenvolupament es prolongaran durant alguns anys.
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CÀRITAS DISTRIBUEIX AJUDA D’EMERGÈNCIA A 5.000 DAMNIFICATS A LÉGOÂNE
Dins de les operacions d’ajuda humanitària a gran escala que està duent a terme la xarxa Càritas a Haití en els últims dies, ha sigut possible transportar diversos camions d’ajuda humanitària urgent a Léogâne, una localitat situada a 30
km de Port Príncep, que va quedar pràcticament arrasada pel terratrémol.
Acompanyat per forces del contingent de pau de l’ONU, el comboi va transportar milers de lots familiars de menjar, tendes de campanya, lones, mantes, pastilles depuradores per a l’aigua i contenidors d’aigua per a
unes 5.000 persones, que s’hi repartiren als damnificats de manera personalitzada.
Així mateix, el personal de Càritas va alçar
en la zona una clínica de campanya per a prestar
servei mèdic d’emergència als afectats. El dispensari ha quedat instal·lat darrere de l’església derruïda
de Léogâne i ja s’estan atenent uns 80 pacients al
dia. Encara que l’hospital de Léogâne no
s’enderrocà a causa del sisme, la gent no gosa entrar en l’edifici per temor a un possible enfonsament. S’està a l’espera de procedir a una avaluació
dels danys de l’immoble que dissipe qualsevol temor sobre la seguretat de la seua estructura.
«Cal tindre en compte que ja abans del terratrémol el sistema de cobertura sanitària a Léogâne era molt precari»,
afirma el doctor Joost Butenop, assessor mèdic de Càritas a Port Príncep. «Ara, amb els nostres equips mèdics dissenyats
expressament per a casos de catàstrofe, estem en
condicions de curar els ferits, receptar medicines
i tractar malalties infeccioses, freqüents en estes
situacions».
Junt amb esta intervenció puntual a Léogâne, la xarxa Càritas a Haití desenvolupa també
una activa labor d’assistència mèdica a les víctimes de Port Príncep i tota la seua àrea metropolitana, on presta atenció sanitària d’emergència en
distints punts mòbils repartits per tota la capital, a
més de recolzar, amb personal metge i subministraments sanitaris, el treball de l’hospital San
Francisco de Sales.
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