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CADENA DE TSUNAMIS ➜ L’ajuda humanitària

DdeG/Efe, Madrid. 
Diverses organitzacions inter-
nacionals van fer ahir una crida
de solidaritat urgent per atendre
les necessitats dels països afec-
tats pel terratrèmol i van co-
mençar a repartir sobre el ter-
reny paquets d’ajuda per evitar
epidèmies i deshidratació entre
els supervivents. La Creu Roja i
la Mitja Lluna Roja van fer una
crida «preeliminar» per valor de
més de cinc milions d'euros per
ajudar de forma immediata
l'Índia, Indonèsia, Malàisia, Sri
Lanka, Tailàndia i altres països
afectats. A l'Índia i Sri Lanka, els
equips de Creu Roja van ajudar
a evacuar els supervivents, van
administrar els primers auxilis i
van distribuir articles d'emer-
gència com aliments, mantes i
tendes de campanya. Sri Lanka,
el país més castigat, rebrà avui
subministraments mèdics per a
cent mil persones, amb medica-
ments per tractar fins a dos mil
casos de malalties diarreiques.
Durant el dia d’ahir, també es va
enviar a Sri Lanka un equip d'a-
valuació i coordinació, així com
unitats d'urgència especialitza-

des en aigua i sanejament i co-
ordinació d'auxili, així com un
hospital de campanya. També
una part molt important de l'o-
peració de la Creu Roja serà la
recerca de familiars desapare-
guts. 

L'Unicef, que disposa d'ofici-
nes a tots els països afectats,
també prepara ajuda d'emer-
gència, que se centrarà en
equips bàsics de primers auxi-

lis, pastilles i unitats per a la pu-
rificació de l'aigua, sals de rehi-
dratació oral i galetes altament
energètiques per assegurar el
bon estat nutricional dels nens. 

Per la seva part, Acció contra
la Fam va mobilitzar inicialment
tres equips al nord i a l’est de Sri
Lanka i a Indonèsia, i van col·la-
borar amb les autoritats locals
en la coordinació de les prime-
res accions d'emergència. Així,

les seves prioritats seran el sa-
nejament de l'aigua i l'elimina-
ció del bestiar mort per evitar
epidèmies. Per això, en les prò-
ximes hores sortirà des de Bar-
celona un avió amb dipòsits d'ai-
gua, aliments i generadors.
També va mobilitzar el seu per-
sonal Intermón Oxfam, que va
enviar seixanta tancs de mil li-
tres d'aigua i intentarà posar en
servei vies de distribució d'ai-
gua de manera urgent. A més, va
preparar també 25.000 paquets
de menjar amb arròs, farina, lle-
gums, peix, sucre i cereals,
10.000 paquets més amb sabó,
tovalloles sanitàries, espelmes i
mistos, i coberts de plàstic per
donar aixopluc temporal a, al-
menys, 10.000 famílies.

La Comissió Europea enviarà
un equip d'experts als països
afectats, després de concedir
una ajuda d'urgència a la zona
de tres milions d'euros, mentre
que l'Agència Espanyola de Co-
operació Internacional coordi-
narà els dispositius d'emergèn-
cia per enviar-los a la zona si es
produeix una crida d'ajuda per
part d’alguns dels governs afec-

tats. El secretari general de
l’AECI, Juan Pablo de Laiglesia,
es va reunir ahir mateix amb re-
presentants dels Ministeris d'In-
terior i de Defensa i de les orga-
nitzacions no governamentals
estatals i internacionals en una
«presa de contacte» per coordi-
nar els esforços en matèria hu-
manitària per atendre els dam-
nificats pels moviments sísmics.
En concret, l’Executiu espanyol
només ha rebut, de moment, la
petició formal d'ajuda huma-
nitària per part de les autoritats
de Sri Lanka. No obstant això,
s’atendran totes les peticions de
col·laboració, i ja s’han cursat
les corresponents instruccions
en aquest sentit a les ambaixa-
des i representants diplomàtics
als països afectats pels sismes
submarins.

Altres governs europeus han
enviat efectius o estan a l’espe-
ra de rebre peticions d’ajut,
mentre que el papa Joan Pau II
expressava el seu dolor per la
mort de milers de persones  i de-
manava a la comunitat interna-
cional que es mobilitzi per por-
tar-hi ajuda.

Mobilització mundial per les víctimes
El Govern espanyol centrarà el seu ajut en les peticions concretes que rebi dels països afectats

Els terratrèmols més greus des del 1900

2  Han-Su (Xina)

16 desembre 1920
180.000 morts.
8,6 graus Richter
26 desembre 1932
70.000 morts.
7,6 graus Richter

4  Nan-Shan (Xina)
22 maig 1927
200.000 morts. 8,3
graus Richter

7  Tang-Xan (Xina)
27 juliol 1976
255.000 morts.
8 graus Richter

6 Huevas (Perú)
31 maig 1970
75.000 morts. 7,8
graus Richter

1  Messina (Itàlia)
28 desembre 1908
70.000-100.000 morts.
7,5 graus Richter

3  Kuwanto (Japó)
1 setembre 1923
140.000 morts. 8,3
graus Richter
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31 maig 1935
60.000 morts. 7,5
graus Richter

5  Quetta (Pakistan)

8  Mèxic
19 setembre 1985
4.300 morts.
8,1 graus Richter

9  Armènia
7 desembre 1988
25.000 morts. 6,9
graus Richter

10  Iran
20 juny 1990
60.000 morts.
7,3 graus Richter

11 Kobe (Japó)
17 gener 1995
6.430 morts.
6,8 graus Richter

12  Istanbul (Turquia)
17 agost 1999
17.000 morts. 7,4
graus Richter

13  Taiwan
21 setembre 1999
2.500 morts
7,6 graus Richter

26 gener 2001
30.000 morts.
7,9 graus Richter

14   Gujarat (Índia)

15 Algèria
21 maig 2003
Més de 2.000 morts.
6,7 graus Richter

16 Bam (Iran)
25 desembre 2003
4.000 morts (xifres
provisionals)
6,3 graus Richter17 Indonèsia

26 desembre 2004
Més de 3.500 morts per terratrèmols marins a Indonèsia, Sri
Lanka, Malàisia, l’Índia i Tailàndia. Les onades gegants van ser
provocades per un sisme a Indonèsia
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Un terratrèmol provoca que el
sòl marí es mogui

El moviment de la Terra fa que el mar generi grans
onades que es desplacen amb gran rapidesa

L’onada és tan alta i té tanta força que pot arrasar
les costes

Indonèsia està situada en una zona d’alt risc sísmic,
entre tres plaques tectòniques. Els corrents que
circulen cap a la superfície des de l’interior de la Terra
provoquen la col·lisió entre plaques, cosa que dóna lloc
als terratrèmols

L’any 1992 Indonèsia va patir un dels pitjors terratrèmols
de la seva història. Un sisme a l’illa de Flores, de 7 graus
a l’escala de Ritcher, va  causar la mort a 2.500 persones

Zones d’alt risc
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CARRERS INUNDATS. A la localitat de Penang, al nord-oest de Malàisia.
STR/AP

SRI LANKA. Un equip de rescat retira un cadàver a Kalutara, prop de Colombo.
M.A. PUSHPA KUMARA/EPA

Un home mostra una casa ensorrada. 
JOHN ISHII/AP

Supervivents a Chennai, a l’Índia.
AP

El greu terratrèmol d’ahir no va
provocar cap víctima espanyola.
Tot i això, una noia de 22 anys
procedent de l’extrarradi barce-
loní, Araceli Antolín, es trobava
a la localitat tailandesa de Phu-
ket quan es va produir el sisme.
Antolín va enviar un missatge de
telèfon mòbil als seus familiars,
en el qual els comunicava que es
trobava bé després del terratrè-
mol que va tenir lloc a l’illa in-
donèsia de Sumatra. 
A més a més, l'empresari Juan
Manuel Molina Rosillo, de Rubí
(Barcelona), que té diversos ne-

gocis relacionats amb el turisme
a Phuket, es va salvar del sisme,
igual que la seva família i diver-
sos dels seus empleats, també
espanyols. Molina Rosillo va
comunicar a la seva família, que
viu a Rubí, el seu bon estat de sa-
lut.
Per la seva banda, els Reis d'Es-
panya van enviar un telegrama
als caps d'estat de tots els paï-
sos afectats pel terratrèmol, en
el qual van expressar la seva
«commoció » per la catàstrofe i la
seva solidaritat amb les víctimes
del sisme.

Sense víctimes espanyoles


