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PRESENTACIÓ

L’Associació Cultural Casa d’Haití és una entitat sense ànim de lucre, constituïda a Bar-
celona l’octubre de l’any 2003, oberta a les persones interessades en la riquesa cultural, 
la promoció i el desenvolupament d’Haití, l’intercanvi i la solidaritat entre Catalunya i 
Haití, i la cooperació amb persones i institucions que tinguin els mateixos interessos.
Alhora, vol ser un espai de trobada de totes les persones interessades en Haití, amb di-
versos vincles i relacions amb aquest país. Des del seu inici, els integrants de l’associació 
vam tenir molt clar quina havia de ser la nostra manera de treballar: 

Totalment voluntària i minimitzant les despe-
ses d’estructura per dedicar la major part del fi-
nançament a realitzar les activitats i projectes 
de cooperació seleccionats.

Donant el màxim protagonisme a les or-
ganitzacions haitianes sòcies, tant en el plante-
jament del projecte com en la seva realització.

1 3

2 4

Apostant principalment pels projectes orien-
tats a la construcció de xarxa social i a l’enforti-
ment de les institucions i organitzacions locals, 
que a Haití són molt nombroses.

Garantint la inclusió dels eixos de prevenció 
i de gènere en les definicions dels objectius 
dels projectes realitzats.
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On treballem

Haití, un país del Carib, que comparteix territori insular 
amb República Dominicana, amb qui ha mantingut unes 
relacions no exemptes de tensions al llarg dels anys.

Haití, un país que ha patit tota mena de fets: diverses 
colonitzacions, revoltes i independència; empobriment 
progressiu (pels elevats costos de la independència i la cor-
rupció de les classes dominants), que ha desembocat en 
una desestructuració de la societat, utilització i destrucció 
massiva dels recursos naturals, etc. 

Per la seva ubicació, Haití està sotmès a un règim ciclònic 
anyal, amb episodis de tempestes tropicals que provo-
quen greus destrosses en zones ja molt empobrides i 
desestructurades. 

A principis de l’any 2010 un devastador terratrèmol va pro-
duir gran quantitat de persones mortes, desaparegudes, 
ferides, i la destrucció de vivendes, edificis institucionals i  
de les ja febles xarxes de carreteres i infraestructures. 

Després, durant la tardor del 2010 es van detectar casos 
de còlera, aïllats a l’inici i massius més endavant, con-
vertint-se en una autèntica epidèmia, que es va estendre 
molt ràpidament  i que va provocar més de 8.000 per-
sones mortes i 650.000 infectades. A l’octubre de 2010, 

es van detectar els primers casos, a prop de la ciutat 
Mirebalais, departament del Centre d’Haití. De manera 
extraordinàriament ràpida van aparèixer molts més casos 
a totes les zones flanquejades pel riu Artibonite i un dels 
seus afluents, convertint-se en una epidèmia sense prece-
dents , ja que el còlera havia desaparegut d’Haití des de 
feia  més d’un segle. Posteriorment, algunes veus apunten 
que l’epidèmia podria tenir l’origen per una negligència 
en un dels campaments de la Minustah.

Mentre, la situació política del país no ajudava a l’esta-
bilització necessària. Unes eleccions controvertides i for-
tament controlades per la comunitat internacional van 
donar la presidència a Martelly, i la majoria al parlament al 
partit opositor. Aquesta situació va provocar que el presi-
dent no aconseguís la majoria suficient per nomenar el seu 
candidat a primer ministre; després de diverses propostes 
no acceptades i un breu període de Gary Conille com a 
primer ministre, que va dimitir als quatre mesos, finalment 
s’aconseguí que un candidat fos aprovat. Van ser uns me-
sos d’inestabilitat política, fonamentals en un període crític 
per a l’esforç humanitari i de reconstrucció.

Tot això ha fet que el país continuï en una situació límit, 
vivint principalment dels ajuts internacionals, i amb moltes 
dificultats per prendre la direcció del seu futur.
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ON TREBALLEM

Zones on treballem

Gonaives

Cayes Jacmel
Marigot

Belle Anse
Grand Gosier

Thiotte

Anse-à-Pitres

Ennery
Carice

Monbin Crochu

Vallières

Gros Morne
Anse Rouge

HAITÍ PAS A PAS

En una visita a Haití, es veu ràpidament que la majoria 
d’institucions i entitats internacionals treballen principal-
ment a la capital. Per aquest motiu, a la Casa d’Haití ens 
vam plantejar fer la feina en zones rurals i en d’altres amb 
poca presència internacional. 

Després del pas de la tempesta tropical Jeanne, que va 
causar moltes destrosses en tota l’illa (sobretot a la zona 
de Gonaives), ens posem a buscar organitzacions sòcies 
per treballar els aspectes socials, de prevenció i d’enforti-
ment d’aquesta zona.

Hem treballat també a Carice, localitat situada al nord-est 
d’Haití, en una zona muntanyosa i rural,  de difícil accés, 
propera a la frontera nord amb República Dominicana; i 
posteriorment a la zona de Jacmel, a la costa del sud-est 
d’Haití, un dels principals nuclis artístics del país.

Les comunitats i zones properes a les ciutats de Gonaives, 
Carice i Jacmel han estat també indrets d’extensió natu-
ral de les accions. Per exemple Ennery, Anse Rouge, Gros 
Morne, Vallières, Monbin Crouchu,...

El treball al sud, centre, nord, costa, muntanya, est, oest, i 
la residència permanent de la persona referent de la Casa 
d’Haití a Port-au-Prince, han permès al llarg d’aquests 10 
anys de treball, un gran coneixement del territori, de la seva 
població i del seu teixit organitzat, així com dels diversos 
agents de cooperació presents al país. Un bagatge fona-
mental i imprescindible que ens empeny a continuar, pas a 
pas, col·laborant i donant suport a la seva gent, al seu terri-
tori, i als seus programes per un futur millor.
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Qui ho ha fet possible

Des del seu inici, la Casa d’Haití, ha comptat amb un grup 
nombrós de persones entusiastes, socis i sòcies que han 
dipositat la confiança en les diverses juntes per a les de-
cisions i gestions necessàries en les diferents accions i ac-
tivitats desenvolupades. Hem tingut també el suport de 
persones no sòcies, que han col·laborat activament en les 
diferents campanyes que la nostra associació ha anat rea-
litzant al llarg d’aquests anys.

Igualment, les diferents juntes han tingut molt a veure en 
el tipus d’activitats i en l’estil que l’associació ha tingut.

A casa nostra, hem comptat amb algunes entitats que han 
entès i col·laborat amb la manera de fer de la nostra as-
sociació. Principalment, hem rebut finançament del Fons 

HAITÍ PAS A PAS

Català per a la Cooperació al Desenvolupament, amb qui 
hem compartit objectius a l’hora de desenvolupar pro-
jectes. A través dels Treballadors i Treballadores pel 0,7 de 
l’Àrea Metropolitana de Barcelona, també hem rebut fi-
nançament i suport per complementar diverses iniciatives.

A Haití, que és un país amb una certa vida associativa, 
hem  establert acords amb diverses organitzacions locals, 
en els diferents territoris. Entitats i associacions cíviques 
i socials preocupades pel desenvolupament del seu pro-
pi país, en les que hem trobat les aliades perfectes per 
al desenvolupament dels projectes endegats, comptant 
amb la seva  gent per realitzar-los.
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QUI HO HA FET POSSIBLE

Fundada el 1993 per Georges i Marie Jose Talleyrand amb 
una orientació de desenvolupament en general, és una 
fundació privada que opera a Haití. En l’actualitat està di-
rigida per Patrice Talleyrand. En els últims anys s’ha centrat 
essencialment en el desenvolupament sostenible, en els 
àmbits del medi ambient, el foment de les cooperatives i 
micro-empreses i la salut comunitària. Està ubicada a la 
població de Cayes Jacmel, departament del Sud-est d’Haití, 
però les seves accions arriben fins Anse a Pitre.

La seva major experiència se centra en la gestió dels recur-
sos naturals, havent fet una intensa investigació sobre tec-
nologies alternatives. Treballen amb el grup « Investigació, 
Acció, Formació » (RAF) en l’enfortiment de les capacitats a 
nivell institucional i associatiu, el desenvolupament local i 
la gestió del territori. 

La Fundació Le Mabouya té diversos articles i publicacions 
a l’entorn dels seus àmbits de treball, dels que destaquem 
l’edició del document «Pla de Viure en Salut».

Alguns dels membres de l’organització Le Mabouya

Aquestes són les nostres principals sòcies a Haití:

HAITÍ PAS A PAS

El Centre de recerca i formació econòmica i social pel 
desenvolupament es va fundar el 1986. És una organització 
no governamental, independent i sense ànim de lucre, que 
ajuda a promoure la participació ciutadana en la democrà-
cia i dóna a conèixer la qüestió nacional per facilitar mit-
jans que afavoreixin el desenvolupament del país. 

Des de la seva creació, el CRESFED ha adaptat el seu pro-
grama d’acció a la problemàtica nacional. Actualment, 
està treballant en quatre línies prioritàries: formació i 
educació, recerca, comunicació i suport a les dinàmiques 
comunitàries. Té establerts acords amb organitzacions 
i institucions a nivell local, nacional i internacional. La 
seva seu central és a Port-au-Prince, a Pétion Ville, i la seva 
directora és Suzy Castor.

Suzy Castor, directora del CRESFED
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QUI HO HA FET POSSIBLE

Annol Phylidor, un dels fundadors y antic Coordinador del SKDK

SKDK
(Centre pour la Culture et le Développement de Carice)

El Centre per la Cultura i el Desenvolupament de Carice és 
una organització de segon nivell, és a dir una plataforma 
o xarxa  on els membres són organitzacions de la societat 
civil i també institucions. En l’actualitat té 48 entitats i or-
ganitzacions membres.

L’SKDK compta amb una xarxa de persones voluntàries en els 
centres d’agrupació dels sectors de desenvolupament (salut, 
educació, agroecología, criança i salut animal, organització 
social, gènere, joventut i cooperatives), així com animadors i 
animadores de ràdio comunitària, promotors i promotores de 
salut comunitària i una companyia cultural.

L’SKDK actua com a dinamitzador i acompanyant de pro-
cessos de desenvolupament local sostenible i inclusiu. La 
xarxa de voluntariat  ens dóna idea de la profunditat del 
caràcter participatiu d’aquesta organització.

La seva seu, on també es trobava la biblioteca i la ràdio 
comunitàries va sercremada en els actes de vandalisme 
post-electoral del 2011 (pag 33 i 34). Totesles organitzacions 
sòcies i amigues van fer mostra de solidaritat, entre d’al-
tres la Casa d’Haiti , el Fons Català, Fastenopfer i Fokal i 
ara tenen un nou local, una nova biblioteca i la ràdio co-
munitària al barri de Cité Sainte Helène. Un dels seus fun-
dadors i durant uns anys coordinador és Annol Phylidor.

HAITÍ PAS A PAS
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QUÈ HEM FET
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QUÈ HEM FET

A GONAIVES

del 2004 al 2008

Gonaives té una població aproximada de 280.000 habi-
tants, dels quals uns 150.000 són d’àmbit rural. Pertany al 
Departament de l’Artibonite, a l’oest d’Haití.

A Gonaives, la Casa d’Haití té una trajectòria d’intervenció 
des del 2004, arran del cicló Jeanne que va destruir la ciutat. 
Vam implementar un programa post emergència,  basat en 
l’estructuració de les institucions locals i en la construcció 
i enfortiment de la ciutadania, amb la finalitat de treballar  
“Una ciutat per viure”.

Es va signar un acord entre el Fons Català de Desenvolupa-
ment, la Casa d’Haití i l’organització haitiana CRESFED, per 
tal de treballar de manera estable a la ciutat de Gonaives a 
partir de l’any 2005.

Institucions democràtiques, fortes i amb capacitats i una 
ciutadania implicada i organitzada han estat i continu-

en sent els fonaments per a un desenvolupament local, 
democràtic i participatiu. Malauradament i malgrat les 
eleccions democràtiques, l’equip de govern municipal de 
Gonaives  no va demostrar un interès real per a la trans-
parència i la participació ciutadana.

En canvi, no va ser així amb la ciutadania. Els treballs 
desenvolupats en formació i sensibilització ciutadana amb 
60 persones, dones i homes, promotores de diverses or-
ganitzacions locals i de diferents barris de Gonaives, van te-
nir un resultat que va anar més enllà del previst: la creació, 
organització i consolidació d’una Xarxa de Ciutadans i 
Ciutadanes Compromeses.

A més de treballar en la reconstrucció física de la ciutat, 
aquesta xarxa, també va abordar programes de formació 
psicosocial, per tal d’actuar en situacions de violència socio-
política, freqüents en societats durament colpejades.

HAITÍ PAS A PAS
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A GONAIVES

Conseqüències del ciclo i les inundacions a la zona de Gonaives

HAITÍ PAS A PAS

del 2008 fins ara

El programa consisteix en:

Així arribem a l’any 2008. La ciutat de Gonaives pateix 
una altra sèrie de ciclons. De nou les inundacions, barris 
destruïts, 500 persones mortes i un nombre indeterminat 
de desapareguts i afectats. Segueix existint una manca de 
coordinació entre les institucions responsables del suport a 
la població i als béns.

La Xarxa de ciutadans i ciutadanes compromeses (RSKG), mal-
grat els pocs recursos disponibles i per mitjà de diverses or-
ganitzacions de joves (com ara els Scouts d’Haití), tracten de 
donar un cop de mà en la majoria dels  barris afectats.

El 2008, la Xarxa està present en 9 dels 12 barris de la ciu-
tat i s’ha convertit en una organització estructurada i le-
galitzada i es reconeix la seva legitimitat entre la població. 

Amb l’experiència acumulada en aquests anys i amb la 
convicció profunda que les accions de prevenció de riscos i 
emergències seran les que possibilitin l’eficàcia i sostenibili-
tat futura de qualsevol acció de reconstrucció física, psíquica, 

social i política, la Casa d’Haití posa en marxa un programa 
de prevenció de riscos i emergències. Aquest programa in-
corpora nous paràmetres als ja existents :

El factor climàtic és prioritari i cal integrar-lo en el pro-
jecte de reconstrucció. 

L’activitat ciclònica continuarà i segons les previsions 
augmentarà. Per tant, cal cercar mecanismes de pre-
venció i protecció de vides i béns.

Sempre continuant una de les nostres principals línies 
de treball, « enfortiment de la societat civil », per tal que 
sigui la pròpia societat de Gonaives qui s’apoderi del seu 
present i sobretot del seu futur, el projecte s’executarà 
mitjançant aquesta Xarxa ciutadana de Gonaives, com 
a sòcia local principal. L’altre soci és el CRESFED, evident-
ment amb el suport del Fons Català, havent incorporat 
també per aquest programa l’Associació Catalana per la 
Pau i la Regiò l’Île de France.

Consolidar una organització eficaç per a la prevenció i 
gestió de riscos i desastres a Gonaives.

Realitzar un mapa de la ciutat, per blocs, que contempli 
totes les dades demogràfiques i socioeconòmiques.

Enfortir les capacitats de la xarxa ciutadana per a la 
resposta ràpida en els barris i assegurar la seva relació 
amb les seccions municipals.

Col·laborar en la construcció de l’estratègia per a la res-
posta preventiva de riscos i de gestió de desastres.

Elaborar, redactar i implementar (simulacions) un pro-
jecte pilot per a la gestió de riscos i desastres.
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La xarxa ciutadana ha establert relació i articulació amb 
l’Ajuntament de la ciutat i amb representants de la Regió Île 
de France, incorporant-los al projecte.

S’ha elaborat el mapa cartogràfic del territori comunitari per 
districtes. Això ha permès la identificació de vies d’evacuació, 
de llocs per a l’emmagatzematge i d’edificis que poden ser 
utilitzats com a refugis.

S’ha fet formació contra la violència que pot acompanyar 
aquestes situacions de desastre i l’atenció psicològica que es 
requereix per a les persones afectades. 

On hem arribat
La Xarxa ciutadana de Gonaives s’ha enfortit amb la 
integració  de responsables d’organitzacions de base 
de cada districte de la ciutat. Es van crear Plataformes 
inter-disctrictes.

Tant la xarxa com les organitzacions comunitàries de 
base han rebut formació i coneixen les mesures en 
matèria de prevenció de riscos i desastres, havent rebut 
un certificat acreditatiu.
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A GONAIVES

Com hem treballat

A partir dels nuclis actius dels barris i amb l’estratègia, 
metodologia i logística desenvolupada per Cuba, país que 
coopera en aquesta mateixa zona i que ha donat uns bons 
resultats en diverses parts del món. 
[Cuba, país veí d’Haití, té acords de col·laboració a diferents 
nivells (mèdics, tècnics, etc.) i vam considerar que ens podrien 
donar un cop de mà en el disseny de la nostra estratègia.]

Per a aquest programa de prevenció de riscos i desastres 
no només cal conèixer el territori, sinó també apropiar-se 
del territori, amb un acurat coneixement de cada bloc. Hem 
treballat així amb el Pla d’Ocupació de Sols de Gonaives i 
amb el Pla Local d’Urbanització.

Per tal d’identificar els refugis susceptibles d’acollir a la 
població en les alertes ciclòniques, va ser fonamental una 
delimitació territorial clara en relació als barris i blocs. Això 
permet reduir de manera important el nombre de víctimes 
i de pèrdues materials.

A nivell tècnic, ens vam basar en la transferència de com-
petències a les poblacions locals, mitjançant accions for-
matives a càrrec d’experts implicats en les situacions de 
riscos i desastres. Que sigui la pròpia població afectada 
la qui s’apropiï dels mecanismes de prevenció i els imple-
menti resulta indispensable per fer front a les situacions de 
manera immediata i eficaç.

Reunió amb l’ajuntament de Gonaives, el Fons Català, la Casa d’Haití, el CRESFED i els professionals cubans.

HAITÍ PAS A PAS
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A GONAIVES

Per fer-nos més idea del programa, pensem en activitats 
com recollida de dades i comparació amb plans i mapes 
existents; elaboració de cartografies, reparació de refugis 
a partir d’aquestes noves cartografies elaborades amb 
l’anàlisi geogràfica i topogràfica pertinent, realització d’una 
matriu/manual d’intervenció de tècniques per a la pre-
venció a partir de la identificació de les prioritats, posada 
a prova per la Xarxa Ciutadana d’aquesta matriu,  per tal 
de comprovar la seva eficàcia i l’acompanyament a la po-
blació dels barris i blocs, rehabilitació d’un local per acollir 
el treball, reunions, tallers, de la Xarxa Ciutadana, recerca i 
establiments d’acords amb altres agents locals, etc.

El local rehabilitat és la Biblioteca Jacques Stephen 
Alexis, que va cedir l’Alcaldia per tal d’instal·lar-hi el 
centre d’operacions del programa i per acollir els movi-
ments i organitzacions ciutadanes.

Malauradament, durant la realització del programa van 
succeir, d’una banda el terratrèmol de gener de 2010,  i de 
l’altra un seguit de noves tempestes i ciclons a la zona. 
Això va provocar que s’haguessin de deixar  de fer al-
gunes activitats previstes inicialment i realitzar-ne d’al-
tres ineludibles per la emergència, com:

HAITÍ PAS A PAS

Acolliment de persones, retirada d’aigües i neteja de la 
ciutat, posada en marxa de sistemes de filtres per a la po-
tabilització de l’aigua, etc.

Amb tristesa, des d’aquestes pàgines dediquem un emocionat 
record per a les persones lligades al programa que van resultar 
mortes, ferides o molt afectades les seves cases i els seus escas-
sos bens i recursos. I el nostre profund respecte i admiració per 
a les persones supervivents de les diverses organitzacions im-
plicades: la Xarxa ciutadana, els Scouts, les comunitats de base 
dels districtes i el personal de CRESFED (l’altra organització 
sòcia), que van continuar treballant conjuntament en totes 
aquestes tasques immediates d’emergència.

On estem avui

Aquesta intervenció ha propiciat la posada en marxa de 
plans de desenvolupament local en municipis veïns (Ennery, 
Anse Rouge i Gros Morne, entre d’altres)

Pas a pas, sí. Pas a pas, part de la societat de Gonaives i d’al-
tres municipis està organitzada, compromesa, formada, im-
plicada en l’acció ciutadana, en el futur de la seva ciutat i de 
la seva vida. Amb molts “pas a pas”, l’esperança s’enforteix.
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QUÈ HEM FET

A CARICE

Carice és una petita localitat situada 
al nord-est d’Haití. Regió muntanyosa, 
on l’arribada sempre és complicada per 
l’estat de la carretera que des de Terrier 
Rouge o Dajabón arriba fins al municipi.
Té una població d’uns 10.500 habitants 
que es dedica fonamentalment a l’agri-
cultura, ramaderia.
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A CARICEHAITÍ PAS A PAS

Abans del 2010

Un dels problemes quasi crònics d’Haití és la demanda 
d’aliments per part de la població. Aquesta demanda és 
més gran que la producció, i per fer front a la mancança 
alimentària s’han utilitzat i encara s’utilitzen males pràc-
tiques agrícoles, que han deteriorat molt el medi ambient, 
destrossant l’ecosistema i multiplicant els riscos climàtics.

Carice és una comunitat amb pràctiques socials col·lectives 
diverses. L’SKDK, el Centre per la Cultura i el Desenvolupa-
ment de Carice, la organització local amb la qual col·laborem, 
té la seva seu al municipi i els seus locals són referència per 
a reunions, trobades, etc. La ràdio comunitària és una font 
d’informació i relació local. El Centre de Formació Profes-
sional acull joves estudiants de la zona i representa una 
oportunitat de futur important. També al municipi hi ha 
diverses cooperatives i grups de dones. L’Alcaldia es relacio-
na amb aquestes organitzacions i treballa pel desenvolupa-
ment local comptant amb la participació de la població. 

Radio comunitària del SKDK

A la pàgina de la dreta: Biblioteca del SKDK (a dalt)
Antic centre del SKDK (a baix)



32 33

A CARICE

Com ja hem comentat en l’apartat dedicat a les or-
ganitzacions haitianes amb les que hem treballat, l’SKDK 
disposava d’un Centre de Formació Professional.  

Amb tots aquests antecedents i tenint en compte les con-
sideracions esmentades, vam tramitar el projecte “Enfor-
timent del desenvolupament local per donar una respos-
ta sostenible i inclusiva desprès del terratrèmol del 12 de 
gener de 2010”.

Entre d’altres, aquest projecte contempla:

Acompanyar les institucions en l’elaboració de polítiques 
públiques per l’ordenació territorial i l’ocupació del sòl.

Sensibilitzar la societat civil per una bona gestió del ter-
ritori que es basi en la prevenció dels riscos i en la mane-
ra de fer front als desastres.

Fomentar un espai intercomunitari entre les diverses 
localitats de la zona d’intervenció.

Enfortir i adaptar el Centre Municipal de Formació Pro-
fessional de Carice per fer front a la nova realitat. De 
manera particular, posant en marxa, dins del currículum 
formatiu, la disciplina de construcció antisísmica, antici-
clònica, bioclimàtica i culturalment adaptada.

 

Realitzar un prototip d’aquest tipus de construcció amb 
un cost homologat, i presentar-lo públicament.

Modernitzar i adaptar les disciplines d’Agroecologia, 
Construcció, Organització social i Economia social i 
aconseguir que fossin validades per l’Institut Nacional 
de Formació Professional.

Centre de Formació Professional de Carice

Del 2010 fins ara

El context Les prioritats

Arran del terratrèmol de gener de 2010, moltes de les per-
sones supervivents, tant de la capital (Port-au-Prince) com 
d’altres localitats greument afectades, van retornar als seus 
llocs d’origen o a la frontera amb República Dominicana, 
perquè havien perdut no tan sols als seus éssers estimats, 
sinó també les seves cases i pertinences. Això va passar 
també amb molts joves que estaven estudiant a la capital, 
que no van poder seguir amb els seus estudis, ja que les 
escoles, mestres i estudiants també van resultar afectats.

Entre d’altres, llocs van retornar a Carice i al nord-est 
d’Haití, concretament a la zona fronterera amb la Repúbli-
ca Dominicana.

Encara que aquesta zona no va ser directament destruïda 
pel terratrèmol,  el desplaçament de milers de persones va 
requerir una intervenció humanitària d’acollida i d’atenció 
a les seves necessitats i drets, molt especialment a l’ali-
mentació, l’aigua i la vivenda.

Amb la situació creada pel sisme, el “petit graner” que 
podia quedar en les comunitats rurals va estar a punt 
d’exhaurir-se i desaparèixer. Paradoxalment a Haití té po-
tencialitats inexplotades que poden resoldre a curt, mig 
i llarg termini la seva seguretat alimentària i, el més im-
portant, avançar sistemes propis de sobirania alimentària.

L’SKDK ens va proposar una intervenció que, bàsicament, 
tractava d’implicar solidàriament en la reconstrucció 
del país, diverses localitats d’aquesta zona (en concret 
Carice, Vallières i Monbin Crochu). Intervenció, a mig 
termini, per enfortir les institucions locals, la ciutada-
nia organitzada i compromesa, les capacitats locals en 
definitiva; tot comptant amb el context favorable de 
col·laboració amb la República Dominicana en aquests 
moments de devastació i dolor.

Calia abordar el desenvolupament local d’una manera 
sostenible i inclusiva, mitjançant una estratègia de gestió 
del territori que donés resposta a la greu situació socioeco-
nòmica, a la recuperació de l’ecosistema i a la posada en 
marxa de bones pràctiques per a la utilització del sòl; tenint 
sempre present la cultura comunitària i la promoció d’una 
economia social.

També calia, acollir les i els joves retornats i proporcionar-los 
una formació professional adient, que tingués en compte els 
efectes del terratrèmol i alhora els preparés per al futur.

El nostre sòci local (SKDK) i la comunitat de Carice, tenen 
experiència reconeguda. Cal esmentar que la municipali-
tat de Carice va elaborar un Pla de Desenvolupament Local 
participatiu a 15 anys i Plans Operatius a tres anys. Van ser 
liderats per l’Alcaldia, amb participació rellevant de l’SKDK.

HAITÍ PAS A PAS
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Establint sinèrgies i cooperant amb altres països

En aquest món globalitzat (que sembla que només glo-
balitzi les grans fortunes, la corrupció, l’evasió de capitals, 
els interessos geopolítics, econòmics i financers, etc.), cal 
cercar, tenir en compte i implementar totes aquelles ex-
periències que en qualsevol part del món hagin demostrat 
ser efectives per garantir els drets de les persones. 

Un d’aquests drets és el de la vivenda. En concret, que s’ar-
ribin a construir vivendes amb característiques de resistèn-
cia i resiliència als fenòmens climàtics i geogràfics en zones 
vulnerables com Haití.

El coneixement i les relacions mantingudes des de feia 
dos anys amb la Universitat de Pereira, a Colòmbia, que 
ha investigat i disposa d’unes tècniques constructives 
molt desenvolupades adients i coherents amb l’agricul-

Reunions per crear una Xarxa de Desenvolupament Inter fronterer Territorial 

Primers contactes amb membres de la universitat de Pereira , Colombia

tura i el medi ambient, va fer que per a aquest programa 
establíssim acords de partenariat amb aquesta insti-
tució. El que en altres fòrums pot ser poc entenedor per 
a les ciutadanes i ciutadans de Catalunya, i que es diu 
cooperació sud-sud, és el que modestament hem imple-
mentat en aquesta intervenció.  

A partir d’institucions i entitats de cada país Haití, Colòm-
bia i Catalunya estem cooperant en un triangle geogràfic, 
social, polític i cultural sud-sud-nord.

COM HEM TREBALLAT

Com hem treballat

Col·lectivament, articuladament

Amb equitat

Aprenent d’altres experiències

Incorporant les institucions locals i departamentals, les 
organitzacions comunitàries de les tres localitats, les co-
operatives agrícoles, de criança i d’estalvi, les i els profes-
sionals de la zona, les i els joves estudiants del Centre, etc. 

En definitiva que els diversos actors s’apoderin tenint la 
informació, la formació i les eines necessàries per a la 
gestió territorial. Atenent molt especialment el medi am-
bient i la vivenda, sent alhora els beneficiaris directes del 
programa d’intervenció.

Com és  habitual en la manera de treballar de la Casa 
d’Haití, la intervenció havia de contemplar l’equitat de 
manera transversal. Equitat de territori (rural, urbà) equitat 
social i equitat de gènere (en totes les reunions, activitats 
i decisions comunitàries han participat representants dels 
grups de dones), amb especial incidència en la joventut.

Destaquem el paper i la importància que ha tingut el 
Centre de Formació Professional, que havia de garantir la 
formació integral de joves noies i nois en les disciplines es-
mentades, tenint en compte i adaptant totes les disciplines 
a les noves realitats, tecnologies i reptes.

Han participat de manera directa 74 persones, entre elles 
23 dones. Aquestes persones provenen del Consell de Co-
ordinació de l’SKDK, del Taller-Escola de Planificació, per-

sonal administratiu, personal docent, alumnat, represen-
tants dels municipis, dels comitès de protecció civil i de 
grups de dones dels municipis implicats.

Un altre element que vam contemplar va ser el lligam i 
les sinèrgies existents, o que podien donar-se, entre els 
diversos programes d’altres zones del país en les que 
havíem o continuàvem treballant, com és el cas de Go-
naives i Cayes Jacmel.

Així, per a la planificació i execució del programa a Ca-
rice vam tenir en compte les experiències ja implemen-
tades en els altres programes, tant en els aspectes que 
van funcionar com en els que no ho van fer. Creiem que 
aprendre d’aquestes experiències, optimitzar i socialitzar el 
coneixement, relacionar entitats i institucions que treballen 
en una línea preventiva de riscos resulta imprescindible per 
continuar, pas a pas, articulant i enfortint les intervencions i 
millorar el seu impacte.

La zona fronterera entre Haití i la República Dominicana és 
molt vulnerable pels dos costats, pels nombrosos desplaça-
ments de població haitiana a la recerca d’oportunitats. La 
intervenció en aquesta zona la vam complementar i alho-
ra integrar en un altre programa més ampli que tracta de 
crear una Xarxa de Desenvolupament Inter fronterer Terri-
torial (Programa Art/PNUD).

HAITÍ PAS A PAS
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DIFICULTATS SOBREVINGUDES

L’SKDK, així com les altres organitzacions, van decidir de-
nunciar aquests fets a la justícia haitiana (i, si calia, a la 
internacional), i demanar danys i perjudicis per les pèr-
dues dels materials i per les afectacions en el desenvo-
lupament dels projectes que estaven en marxa. La Casa 
d’Haití es va sumar a aquesta iniciativa, ja que el projecte 
de la formulació del mòdul per al centre de formació va 
resultar afectat en béns i en el calendari d’actuació, a 
més de la situació personal de dones i homes de Carice 
i en general de tota la comunitat aliena a les persones 
que van exercir aquesta violència.  

Però el procés judicial va ser força complicat, amb diverses 
irregularitats que també es van denunciar i sobretot amb 
uns costos als que calia fer front, a més dels de reconstruir 
els edificis afectats i de la reposició d’equipaments i mobi-
liari. Hem de tenir en compte que els testimonis eren deci-
sius, ja que moltes persones van identificar i veure l’acció 
bàrbara i violenta dels partidaris locals d’Inité, que van ac-
tuar impunement, a plena llum del dia i sense amagar-se.

El judici va tenir lloc a Cap Haitien, per la qual cosa una di-
ficultat afegida era fer front a les despeses de trasllat i de 
manutenció dels testimonis, quan eren cridats a testificar, ja 
que no hi podien fer front, per si sols. Testificar significava 
també deixar el seu treball i les seves obligacions a Carice.  

Incendi de la seu del SKDK

HAITÍ PAS A PAS

Dificultats sobrevingudes

El còlera

Violència política

Resulta difícil d’imaginar com aquest país podia ser encara 
més colpejat. Però a l’ingent esforç requerit per aquest pro-
jecte en les terribles condicions que va quedar el país arran 
el terratrèmol (no cal gaire esforç d’imaginació) vam haver 
de sumar dues dificultats de tipus molt diferent:

El març de 2011 van tenir lloc eleccions presidencials a Haití. 
L’endemà de la publicació dels resultats electorals, par-
tidaris del partit Inité, a Carice van sortir armats al carrer, 
terroritzant els ciutadans i ciutadanes d’aquesta comuni-
tat. Van calar foc a sis cases, als locals de l’SKDK, el de la 
ràdio comunitària TèT Ansanm Karis i a la Biblioteca de la 
comunitat Jacques Roumain, que van cremar totalment i 
van perdre els seus arxius, equips informàtics i mobiliari.

Dotzenes de dirigents d’organitzacions membres de l’SKDK 
van ser perseguits durant aquestes accions bàrbares. Molta 
gent es va haver de refugiar al camp, fugint de casa seva.

L’Associació Mundial de Ràdios Comunitàries (AMARC) ha 
denunciat els partidaris d’Inité com a causants de l’agressió.

Ens podem imaginar la situació: l’SKDK sense locals, sense 
equipaments, amb els arxius destruïts; la ràdio comu-
nitària (element fonamental per a la sensibilització de la 
població en totes les activitats relacionades amb la pre-
venció, sanejament, control de l’epidèmia de còlera, etc.), 
cremada; la Biblioteca (un altre dels centres neuràlgics per 
al desenvolupament cultural i associatiu), destruïda; mem-
bres de les organitzacions amenaçats… Podíem pensar que 
aquests esdeveniments farien trontollar la voluntat de la 
població, de les persones involucrades en el projecte, de les 
organitzacions de dones… però no va ser així en absolut.

A Carice, l’epidèmia de còlera va arribar sense previ avís la 
nit del 16 al 17 de desembre 2010, amb 5 morts i dotzenes 
de malalts. Per això, les instàncies i les persones implicades 
en el projecte van haver de fer front a aquesta situació i 
treballar intensament les activitats de sensibilització 
(sanejament i higiene, tractament d’aigües, etc), de cara a 
contenir l’expansió del còlera i al tractament sanitari de les 
persones afectades. Lògicament algunes de les activitats 
previstes inicialment en el projecte es van endarrerir.

Voldríem que les persones que llegeixin aquest lli-
bret, es posin per uns moments en la pell de la po-
blació d’Haití. Ben segur que una esgarrifança ens 
travessarà el cos i l’ànima. Ben segur que també sen-
tirem admiració i respecte per les persones d’aquest 
país. Malgrat les difícilment imaginables dificultats, 
continuen esforçant-se i treballant dia a dia, pas a 
pas, per una vida millor.
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Regió Nord (RECOCARNO) en relació als fets del passat 21 d’abril.

Manifestació de suport per part de diverses organitzacions sòcies tant als mit-

jans de comunicació com a través de cartes de suport a la població de la comuni-

tat de Carice víctima d’aquests actes vandàlics.

Visita del Responsable del Programa d’Acció de Suïssa, soci de SKDK des d’abans 

de la seva fundació.

Després de les diferents sessions de reflexió, el Consell de Coordinació de SKDK 
considera necessari procedir de la següent manera:

Crear una Comissió d’investigació i d’avaluació dels desperfectes amb diferents 

organitzacions sòcies de SKDK.

Donar suport a SKDK en els tràmits i gestions per a la compra, almenys, dels 

materials i equipaments per a la posada en marxa de l’organització el més aviat 
possible.

Establir un pla d’acompanyament i seguiment de les víctimes d’aquests actes 

vandàlics.

Acompanyar les víctimes i SKDK en els tràmits judicials.

Organitzar i celebrar un fòrum per restablir la confiança de la població i de les 
víctimes traumatitzades i inquietes per les perspectives de futur.

Donar suport a SKDK en l’elaboració dels dossiers per a la reconstrucció dels 

locals i l’adquisició dels materials i equipaments, per continuar prestant 

servei i acompanyant a la població de Carice i a les localitats veïnes en la via 

de la democràcia, del canvi i del progrés. 

En aquest sentit, el Consell de Coordinació de SKDK convida als seus socis a 

reflexionar entorn a l’estratègia de creació de la Comissió d’investigació i 
d’avaluació, i a establir un pla d’acompanyament amb una agenda d’execució. 
Esperant la vostra reacció, estimats socis, SKDK compta amb la vostra voluntat 

i esforços en l’acompanyament de la comunitat de Carice per fer front a aquesta 
difícil etapa.

Cordialment

      Poliner AUGUSTIN, coordinador del SKDK

⁕

⁕

⁕

⁕

⁕

⁕

⁕

⁕

⁕
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La carta que l’SKDK va adreçar a les organitzacions amigues i col·laboradores, entre 
elles la Casa d’Haití, és una dolorosa prova d’això. Tot seguit la reproduïm:

Carice, 3 de maig de 2011

Benvolguts/des socis/es,

El Consell de Coordinació de SKDK agraeix la valentia i la solidaritat que heu 
manifestat envers la població de Carice després de les accions criminals que van 

tenir lloc el passat 21 d’abril contra els drets d’informació, de llibertat d’ex-
pressió i de llibertat d’associació. Les accions van ser perpetrades per ban-

dits que van cremar els locals de l’organització així com de la ràdio comunitària 
TET ANSANM KARIS, de la biblioteca Jacques Roumain, del centre de documentació i 

d’algunes cases de propietat privada de la comunitat.

El Consell vol aprofitar també l’ocasió per sol·licitar el vostre suport en el 
procés, per fer justícia i aconseguir la reparació, per tal que el Dret i la 

Justícia regnin en el nostre petit país; perquè tot el poble reivindica la via de 
la democràcia i del canvi. 

En aquest sentit, ja s’han fet els primers passos en relació a les víctimes, a 
l’organització, i a nivell d’alguns socis:

Elaboració d’un balanç parcial de les pèrdues per incendi.

Denúncia al Jutjat de Pau de Carice per part de les víctimes i del Consell de 

Coordinació de SKDK.

Sessions de reflexió de les instàncies de decisió de SKDK, de la Ràdio, de la 
Biblioteca i de la Companyia Lawouze.

Celebració d’una jornada de reflexió amb la Xarxa de Cooperatives Cafeteres de la 

⁕

⁕

⁕

⁕
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A CARICE

S’han elaborat, validat i posat en marxa dins del currícu-
lum del centre, les disciplines d’agricultura de conser-
vació, tècniques de construcció d’edificis i creació d’espai 
sociopolític i administratiu. 

S’ha realitzat l’adaptació d’aquest currículum (amb la in-
corporació de les noves disciplines) al pla de l’INFP (Insti-
tut Nacional de Formació Professional)

S’ha capacitat el personal docent en mètodes partici-
patius amb l’alumnat per a impartir la docència, mit-
jançant el binomi formació-acció, tenint en compte 
per a les recerques a la gent gran i promocionant 
tècniques de reciclatge.

El Centre de Formació Professional ha adoptat els princi-
pis de igualtat social, igualtat territorial, visió de gènere, 
canvi climàtic, solidaritat, formació- acció i preservació de 
la cultura pròpia.

S’ha construït un edifici “la sala polivalent” seguint un 
model de construcció antisísmica, anticiclònica, i bio-
climàtica, assegurant la seva idoneïtat tant per l’adapta-
ció al clima de la zona com per tenir un preu assequible. 
[Aquesta sala polivalent es va construir després de l’atac 
als locals de l’SKDK, que van ser cremats, per poder donar 
continuïtat a les activitats]

Els constructors han adquirit coneixements tècnics al-
ternatius per a la utilització de materials locals, com el 
bambú i la fusta, i poden dirigir equips de construcció en 
base a les bones practiques i sensibilitzant sobre el canvi 
de mentalitat, necessari per a noves iniciatives.

S’ha capacitat per a l’obtenció d’ingressos addicionals 
per a l’autofinançament d’algunes de les activitats a par-
tir de diverses iniciatives:

L’establiment d’acords amb l’Agència de Desenvolupa-
ment Local (AEL) de Dajabón per a la compra preferent 
de fusta i donació de serradures i restes de fusta. 
Taller de filtres.
Contractes de construcció.
Bona gestió de la granja per a la venda de cabres 
millorades o de pura raça i el compost.

S’ha reconstruït la Biblioteca Jacques Roumain
[Activitat inicialment no contemplada en el projecte però 
que vam realitzar després de les accions violentes i dels 
atacs a la comunitat de Carice, on entre d’altres, va resul-
tar també cremada i destruïda la biblioteca comunitària]

Nova seu del SKDK i biblioteca Jacques Roumain contruides 
a partir dels nous models de construcció

—

—
—
—

La Casa d’Haití va aportar 3.000 euros de fons propis per col·laborar amb les despeses 
especifiques que requerien el trasllat i manutenció de les persones que van anar a 
testificar a Cap Haitien. 

I  ara, amb tot això.

HAITÍ PAS A PAS

On hem arribat

S’ha format una estructura intermunicipal d’elaboració, 
validació i aprovació del programa pels diferents col·lec-
tius territorials.

Les polítiques públiques per a la prevenció de riscos i de-
sastres  s’han elaborat de manera concertada. 

S’ha establert un acord de bones pràctiques entre la 
ciutadania dels tres municipis i amb d’altres municipis 
veïns de la República Dominicana.

S’ha creat un Sistema d’informació per a la protecció da-
vant riscos i desastres, amb actualitzacions periòdiques i 
validat per les autoritats competents; i s’han reforçat els 
tres Comités de Protecció  Civil.

S’han publicat 3 normatives sobre: 
Control de les males pràctiques en rius, rierols i 
conques inundables.
Model de construcció antisísmica, anticiclònica i 
bioclimàtica.
Control i prevenció de les epidèmies amb acom-
panyament de les autoritats competents, control i 
senyalització de les zones de risc (vermelles, verdes i 
blanques), segons la base del sistema establert.

[Aquesta és una de les activitats de sensibilització, for-
mació i suport a la comunitat arran l’epidèmia del còlera, 
que van haver d’incloure en el projecte]

S’ha assegurat el funcionament regular i normal del 
Centre davant els nous reptes, entre d’altres coses, 
dotant-lo d’una adequada estructura administrativa 
(direcció i administració) i docent (professorat format 
en les noves disciplines) 

S’han instal·lat un taller d’argila, una granja de cabres i 
l’accés a Internet en el centre d’activitats, establint els 
criteris d’utilització per tal d’assolir l’autosuficiència del 
Centre. I s’ha instaurat un pla de gestió per activitat. 

—

—

—

Formació de les comunitats de Carice al SKDK
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Construcció i finalitzacó de la sala polivalent

Formació per a la construcció antisísmica amb bambú

Construcció i finalització biblioteca Jacques Roumain
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QUÈ HEM FET

AL SUD-EST D’HAITÍ: 
DES DE CAYES JACMEL  

FINS  A ANSE-À-PITRES

Abans del 2010

Al Sud de Port au Prince una llarga península muntanyo-
sa s’endinsa en la mar. Al llarg de la línia costanera s’al-
ternen alts i escarpats penya-segats rocosos amb platges 
solitàries d’arena blanca o negra. La part més oriental 
d’aquesta península està configurada pel massís de la 
Selle, amb el cim més alt de tot el país, el pic La Selle (2.647 
m) formant part de la cadena muntanyosa que divideix 
per la meitat l’estreta península. La bellesa d’aquesta part 
oriental combina els impressionants pinars, boscos pluvio-
sos i les grans coves de pedra calcària del Parc Nacional La 
Visite amb les boniques platges que des de la localitat de 
Jacmel arriben fins la localitat d’Anse-à-Pitres, fronterera 
amb la República Dominicana. 

Jacmel és una de les ciutats més atractives d’Haití, carac-
teritzada per una ampla badia en forma de ferradura i per 
les cases d’aire victorià i les mansions a l’estil de Nova Or-
leans, amb les boniques columnes i baranes de ferro colat 
que a les acaballes del segle XIX van importar els rics mer-
caders de café procedents de França i dels Estats Units.

A finals dels anys noranta, Jacmel va ser una de les tres 
localitats seleccionades en primer lloc per portar a terme 
un desenvolupament turístic a Haití. Es va millorar la in-
fraestructura, es va restaurar el port i l’arquitectura original 
de la ciutat. El carnaval de Jacmel és també un dels millors i 
més animats del país. Són famoses les màscares de papier 
mâché i les talles d’animals en fusta, però l’art viu en tota 
la ciutat amb diverses manifestacions, pintures, mobles, 
joguines.  Alguns dels pintors més famosos del país van 
néixer i van treballar a Jacmel i són ambaixadors interna-
cionals de l’art naïf haitià. 

Igualment famoses són les platges de fina arena i les petites 
cases d’artesans que voregen la carretera costanera fins a 
Marigot. La població de la zona es dedica també a l’agricul-
tura, pesca i ramaderia.
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Del 2010 fins ara

El terratrèmol de 2010 va afectar la zona, molt especial-
ment la ciutat de Jacmel, destruint  la major part del casc 
antic, el més cèntric de la ciutat. A més s’hi van desplaçar 
famílies i persones greument afectades de Port au Prince 
i rodalies (tan sols a Cayes Jacmel es van assentar més de 
25.000 persones en condicions de molta precarietat).

També aquí, en les localitats més properes a la zona fron-
terera amb la República Dominicana, cal prestar especial 
atenció donada la gran vulnerabilitat existent en tots dos 
costats, degut als nombrosos desplaçaments dels i de les 
haitianes en cerca d’oportunitats. 

El 2008, el projecte Araucària desenvolupat per l’Agència 
Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupa-
ment i el Ministeri de Medi Ambient Haitià, va fer una diag-
nosi multi sectorial de les principals carències de la zona: la 
desforestació, la desaparició de determinades espècies, mala 
gestió de l’espai i dels residus sòlids, no aplicació de normes 
mediambientals, per manca d’educació mediambiental i per 
la inexistència de cap estudi dels recursos naturals.

L’any 2009, la Fundació Le Mabouya va realitzar el docu-
ment «Pla de Viure en Salut» on el medi ambient i la salut 
són abordats amb rigor i en profunditat.

Amb tots aquests antecedents, el tipus d’intervenció ha es-
tat similar al desenvolupat a Carice, promovent un procés 
de reconstrucció a partir d’enfortir les institucions munici-
pals, la ciutadania responsable i les capacitats locals, que a 
més de treballar estratègies de gestió del territori, atenent 
a la prevenció dels riscos i desastres naturals i de recuperar 
l’ecosistema fomentant un bon ús del sòl en sinèrgia amb 
la cultura comunitària. S’ha treballat específicament —i en 
relació a la promoció d’un creixement econòmic amb equitat 
social— en la creació d’un nínxol d’empreses cooperatives 
d’economia social dins el sector productiu i de transformació 
i comercialització de productes agrícoles i de pesca, sota la 
responsabilitat de l’Escola Intermunicipal de Promotors de 
Bones Pràctiques ubicada a Cayes Jacmel. 

La visualització i la legitimació d’aquest nínxol d’empreses 
es durà a terme mitjançant la creació d’un “segell social”, 
que garanteixi l’aplicació de valors i bones practiques co-
munitàries en equilibri amb la natura, estimulant el con-
sum intern de productes locals i el consum solidari extern 
dels excedents de la producció.

La intervenció es va desenvolupar a Cayes Jacmel, Marigot, 
Belle Anse, Thiotte Grand Gosier i Anse-à-Pitres, tenint com 
a actors directament implicats i beneficiaris les institucions 
locals i organitzacions municipals, les cooperatives agrí-
coles, de ramaders, pesca i estalvi de la zona i els/les joves 
estudiants del taller-escola.
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Creació de les Línies de Base per a l’avaluació posterior 
de la intervenció i medició de l’impacte. Creiem neces-
sari fer una petita explicació de la seva importància: 

[Les Línies de Base vénen a representar la “fotografia inicial” 
de l’estat, abans d’iniciar el projecte, pel que fa referència a 
tots els objectius que el projecte es planteja assolir.
Aquesta fotografia inicial o punt de partida, demana 
tot un treball previ per definir i consensuar entre tots els 
actors implicats o que caldrà implicar en la intervenció, 
els indicadors mesurables i tècnicament objectius, per 
definir, a partir del primer mesurament, el grau final que 
volem assolir, el canvi concret que volem que es produeixi 
al final de la intervenció. En definitiva, que serveixi per 
mesurar i avaluar realment l’impacte produït.
Això requereix també definir els mecanismes i procedi-
ments per obtenir la foto inicial de cada indicador; les per-
sones rellevants a qui cal involucrar també com a fonts 
d’informació, etc. i assegurar que aquests procediments 
siguin vàlids i els mateixos a implementar per obtenir “la 
fotografia final”]

Les Línies de Base (metodologia de creació i imple-
mentació) són, per al Fons Català i per a La Casa d’Haití, 
un dels treballs importants realitzats, tant des del punt 
de vista tècnic com de bona pràctica quant a la manera 
de treballar a nivell local, amb sentit de responsabilitat 
compartida amb la població, per avaluar l’impacte real 
dels projectes.

Informació, participació i implicació de les Alcaldies en 
les diverses activitats.

Elaboració dels valors, principis comunitaris i bones 
pràctiques en sanejament ambiental i producció 
bio-agrícola.

Formació inicial dels agents de desenvolupament iden-
tificats en les diverses organitzacions i entre joves pro-
fessionals de les 6 comunitats.

Desenvolupament d’un sistema d’informació de l’es-
tat de les vessants de la conca. Compra dels equips 
materials necessaris i recursos humans formats per a 
la implementació del sistema d’informació.

Articulació amb altres actors i agències sobre el terreny. 
Aquesta activitat ha estat prioritzada per la Fundació Le 
Mabouya i també és una garantia de continuïtat per a 
la finalització de la intervenció.

 

AL SUD-EST D’HAITÍ

Com i amb qui hem treballat

On hem arribat

De la mateixa manera que a Carice, hem procurat un en-
focament participatiu i inclusiu centrat en l’equitat ter-
ritorial, social i de gènere. La metodologia per a l’enforti-
ment de capacitats tant institucionals com associatives, 
desenvolupament local i gestió del territori s’ha basat en 
la que porta el grup RAF (Recherche, Action, Formation 
— Investigació, Acció, Formació). Hem establert llaços de 
partenariat, col·laboració i intercanvi entre els diferents 
territoris i organitzacions implicades en les altres inter-
vencions i programes desenvolupats a Gonaives i Carice 
a través del Fons Català, tal i com hem exposat en les 
pàgines anteriors. La Fundació Le Mabouya, el grup RAF, 
l’Alcaldia de Cayes Jacmel i l’Escola Intermunicipal han es-
tat els principals companys i companyes de viatge.

El primer que hem de dir és que no s’han pogut realitzar 
totes les activitats previstes en aquest projecte, per diverses 
circumstàncies: l’atenció d’emergència inicial arran del ter-
ratrèmol i l’aparició de l’epidèmia del còlera, que va endarre-
rir en alguns casos les activitats i sobretot van ocupar el tre-
ball de la nostra sòcia local, la Fundació Le Mabouya, així com 
les Alcaldies de les 6 comunitats. Per tant, no es va disposar 
de tots els recursos humans locals previstos inicialment, la 
qual cosa ha debilitat la capacitat de la Fundació Le Mabouya 
per atendre correctament la realització i responsabilitat lo-
cal de la intervenció. Però alhora, aquesta intervenció de Le 
Mabouya en la campanya contra el còlera ha incrementat la 
seva legitimitat davant de la població.

 Aquesta intervenció es realitzà també amb finançament 
del programa Municipia i dins un de més ampli de l’Agèn-
cia Espanyola de Cooperació al Desenvolupament. Una 
forta disminució del finançament previst per al programa 
Municipia ha obligat a diversos canvis en les activitats.

La Casa d’Haití, d’acord amb la Fundació Le Mabouya, va re-
nunciar així a l’última fase de finançament del Fons Català. 
Malgrat això, podem dir que s’han realitzat les activitats 
suficients perquè les institucions, organitzacions i persones 
haitianes implicades directament puguin continuar enda-
vant, a un altre ritme i en funció de les capacitats actuals.

S’han establert unes bases prou concretes i sostenibles per 
tal de continuar avançant en els objectius de la intervenció.

Destaquem algunes d’aquestes activitats realitzades:

Un total de 606 persones han participat directament en 
el projecte, de les que 120 són líders/eses i funcionaris/es 
públics dels 6 municipis (una mitjana de 20 persones per 
municipi) 180 representants i/o membres d’organitzacions 
i institucions locals (una mitjana de 30 persones per mu-
nicipi). 66 formen part dels comitès de defensa civil, altres 
60 són promotores i multiplicadores en bones pràctiques 
incloent-hi 3 cooperatives i l’Escola Internacional.

HAITÍ PAS A PAS
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“Un Món en Emergència”

Volem acabar aquest llibre informant de la jornada que va 
tenir lloc el 13 de març d’enguany, en la qual va participar 
la Casa d’Haití amb altres organitzacions. La Casa d’Haití 
en la seva trajectòria ha organitzat diverses activitats de 
sensibilització i difusió de la situació en aquest país, de la 
seva cultura i les relacions amb Catalunya, així com ac-
tivitats per a la recollida de fons després del terratrèmol 
del 2010, per tal de contribuir de manera immediata a la 
situació d’emergència.

Per tant, hem d’incloure la jornada on vam informar i retre 
comptes als Ajuntaments de Catalunya i el Fons Català sobre 
com hem treballat i com entenem el treball post-emergèn-
cia en la línia de la prevenció de riscos i desastres futurs. 

En un inici el que volíem fer, i així ho vam proposar al Fons 
Català, era una publicació on s‘expliqués què havíem fet 
i per què, de manera amena i entenedora, perquè arribés 
al màxim de persones. I presentar la publicació en el marc 
d’una trobada amb els nostres socis. 

Quan el Fons ens va proposar fer una jornada de balanç de 
comptes amb els Ajuntaments participants, i poder explicar 
un dels procediments usats per fer l’avaluació dels project-
es, ràpidament vam dir que sí, ja que vèiem que d’aquesta 
manera podríem arribar a més persones.

Posteriorment, la proposta encara es va ampliar i així, “Un 
món en emergència” va ser una jornada de reflexió al voltant 
de l’ajut humanitari realitzat a l’Àfrica i a Haití. Es van aportar 
elements per entendre el context, les causes i les conseqüèn-
cies de les crisis i com ha treballat l’Associació Catalana per 
la Pau a Mali, el Comitè Català de l’ACNUR i UNICEF a la regió 
de la Banya d’Àfrica i nosaltres a Haití.

Es van fer exposicions de les intervencions realitzades i dels 
resultats obtinguts. Per part de l’Associació Catalana per 
la Pau es va explicar la intervenció a Tombuctú i Gao per 
millorar les condicions i la subsistència de la població més 
vulnerable, desplaçada pels efectes del conflicte armat. 
ACNUR va exposar la intervenció als camps de refugiats de 
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Potenciar la coordinació i l’articulació d’actors per generar 
canvis, impactes, tot creant mecanismes de participació i 
d’articulació per a la transformació.

Promoure la resposta sostenible del desenvolupament lo-
cal per a la construcció o reconstrucció del teixit social, tot 
enfortint-ne les capacitats. Cal aprofitar la proximitat i el 
coneixement dels actors locals.

Evitar l’incompliment dels compromisos adquirits pels 
països donants.

Sensibilitzar els poders públics per evitar les conseqüèn-
cies de les retallades als països afectats, perquè hi ha 
millores perceptibles i verificables.

Legitimar els models de desenvolupament.

Potenciar les accions del sentit de pertinença, d’apropiació 
del sentit del risc.

És molt important sensibilitzar la ciutadania a Catalunya 
i als mitjans de comunicació, perquè després del desastre 
no hi hagi oblit. 

Aquests punts defineixen una manera de fer, que vol ser 
respectuosa amb les persones, l’entorn i, en definitiva, amb 
el país objecte de l’actuació. Un altre dels objectius que es 
persegueix és aconseguir que les accions d’ajut humanitari 
tinguin una projecció més enllà del moment en que es re-
alitza l’acció, havent fet que les persones afectades facin 
seva l’acció i hagin adquirit els coneixements i els recursos 
necessaris per continuar-la.  

La intenció és fer extensives aquestes conclusions, animant 
les diferents entitats que realitzen accions humanitàries 
que les tinguin en compte en les seves actuacions.

Vinyeta de Forges dedicada a la Casa d’Haiti en motiu d’aquesta jornada 

A CATALUNYA

Dadaab, per millorar l’estat de nutrició de la infància i de 
les dones embarassades. UNICEF va exposar la intervenció 
per pal·liar la fam extrema a Somàlia, amb la provisió d’ali-
ments terapèutics per als infants amb desnutrició.

Per part de la Casa d’Haití vam tenir la fortuna de comptar 
amb la presència i participació de la presidenta de l’associa-
ció, Rosa Parés, que viu a Haití; d’en Annol Phylidor, en l’ac-
tualitat coordinador de l’organització Fastenopfer a Haití, 
que durant molt de temps va ser Coordinador de l’SKDK a 
Carice; i de Pierre Erol René, metge de Cayes-Jacmel, perso-
na involucrada en el programa d’actuació en aquesta zona.

A més d’exposar el treball realitzat per la Casa d’Haití, que 
recull en detall aquesta publicació i el procediment creat 
per a l’avaluació de les intervencions, vam aprofitar per fer 
un homenatge a l’humorista Forges, per la seva constància 
en la sensibilització respecte la situació crítica que pateix 
aquest país. Agraïm la col·laboració del periodista Gil Toll 
que ens va acompanyar moderant la taula “Veus d’Haití” i 
en l’homenatge a Forges.

Un dels aspectes destacables de la jornada va ser el debat al 
voltant de la manera com s’està realitzant l’acció humanitària 
en aquests països i, per extensió, en la resta del món. Es va fer 
palès que hi ha una sèrie de qüestions bàsiques que cal tenir 
en compte, i que no sempre es consideren.

En les conclusions de la jornada es va remarcar això, esta-
blint una sèrie de punts importants a desenvolupar i a te-
nir en compte quan s’arriba a un país per realitzar qualsevol 
mena d’acció d’emergència i/o humanitària.

Aquests punts importants son:

Construir les condicions perquè un estat garanteixi els 
drets de les persones.

Que existeixi un vincle entre l’acció humanitària i el 
desenvolupament per fomentar la resiliència, la im-
portància d’apoderar i la capacitat de les comunitats. 
Cal que existeixin mecanismes de participació i de 
rendició de comptes. Les accions humanitàries són re-
actives, i les de desenvolupament són proactives. S’han 
de fer aliances per crear sinèrgies per alleugerir el pati-
ment, però també desenvolupament sostenible per tal 
que aquestes persones continuïn vives durant anys.

Quines son les accions polítiques per transformar? 
Cal preguntar-se les causes i no actuar només sobre 
les conseqüències.

Valorar les conseqüències positives i negatives de la 
intervenció. És molt important actuar sense fer mal i 
reconèixer les fortaleses i les capacitats de la població 
afectada perquè, en una situació d’emergència, la primera 
resposta sigui local, ja que els humanitaris arriben després, 
però les organitzacions locals donen la primera resposta, 
i s’ha de reconèixer.

Prioritzar el vincle que s’estableix amb el soci local. S’ha 
de reconèixer com a actor de la seva pròpia recuperació. 
Cal definir les relacions amb el soci local perquè la prime-
ra resposta és la local, i és necessari treballar amb els ac-
tors locals perquè són els que coneixen el terreny i, a més, 
coneixen els altres actors locals.

HAITÍ PAS A PAS
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COM A RESUM 
I DECLARACIÓ DE PRINCIPIS

NOTA DE LA CASA D’HAITÍ
Tot just abans de portar aquesta publicació a compaginar, 
finals de juny de 2014, ens arriben notícies d’aquest estimat 
país. Un nou virus « chikungunya » propi de l’Africa ha arribat 
al Carib, i del Carib, el país més colpejat : Haïti. Com malau-
radament sol ser habitual, els mitjans no s’han fet ressò fins 
que el virus no s’ha manifestat a Europa, en concret a Bar-
celona, on a mitjans del mes de juny es van diagnosticar 8 
casos a l’Hospital Clínic.

Aquest virus produeix una dolorosa malaltia que ataca 
les articulacions, produeix greus mals de cap, musculars, 
vòmits, fatiga, erupcions a la pell, febres molt altes, inca-
pacitant les persones per fer la seva vida normal. I per les 
informacions directes d’amics, companyes i companys 
d’organitzacions amb les que hem treballat i amb les que 
mantenim relació quotidiana, l’extensió i incidència està 
sent molt forta en tota la població. Com a tal virus, no hi 

ha tractament específic, i depenent de la gravetat, el temps 
per anar desapareixent els símptomes és llarg. En les per-
sones en precària situació física, vulnerables per edat i per 
condicions sociosanitàries dolentes, pot acabar en mort o 
perllongar-se en el temps patint greus dolors.

Transmetem la nostra preocupació i la nostra solidaritat 
amb les persones afectades i ens mantindrem alertes per 
fer tot el que estigui a les nostres mans per pal·liar aquesta 
nova situació i demanem als mitjans i a les institucions que 
informin adientment i facin el que calgui per donar suport 
a la població d’Haití. És molt decebedor que les poques 
notícies aparegudes tinguin més a veure amb la possibili-
tat que aquest virus pugui arrelar a casa nostra que no amb 
aquest nou cop a la recuperació d’Haití, país al que totes les 
persones sòcies i amigues de la Casa d’Haití estimem.

La Casa d’Haití, des de la seva modesta aportació, coneixement i relació amb Haití, 
sempre hem tingut molt clar que, a més de l’ajut humanitari per fer front a les 
emergències, cal invertir sobretot en el desenvolupament local, amb sistemes descen-
tralitzats de governabilitat, per tal de donar respostes a les necessitats de les persones 
des de la “proximitat”. Cal treballar i recuperar el país mitjançant un nou model de 
gestió de la descentralització i el desenvolupament local, tot integrant institucions 
locals i xarxes socials.

HAITÍ PAS A PAS
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Fotos:
Martí Casanellas (pàgs. 4, 10, 15, 16, 17, 18, 25,    26, 27, 42, 48, 49, 56)
Pol Armengou (pàgs. 2, 8, 28, 50 i 2a coberta)
Totes les altres fotos les han cedit entre la Casa d’Haití i el Fons Català
Disseny gràfic
Mapú estudi (Pol Armengou)
Edició
La Casa d’Haití
Foto portada, contra i 1a coberta
Martí Casanellas

Aquesta publicació s’ha fet amb el suport del Fons Català
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