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Els efectes causats per un moviment sísmic a Haití, el país més pobre 
d’Amèrica Llatina han estat devastadors. Els cossos recuperats fins a aquest 
moment superen els 150.000 i es calcula que el nombre de víctimes podria arribar 
a les 200.000. Es poden assolir les xifres de 250.000 ferits i 1 milió de persones 
sense llar.  
 
 La d’Haití és considerada una de les majors catàstrofes humanitàries de la 
història. També desaparegueren hospitals, escoles, esglésies, universitats, centrals 
d’energia, edificis governamentals, la seu de la missió de les Nacions Unides, el 
palau presidencial i una inacabable llista d’edificis vitals per a la pervivència de 
l’estat i el futur del poble d’Haití. 
 
 Situat a l’illa caribenya de La Espanyola, Haití és un país molt vulnerable als 
desastres naturals, que ha patit, a més, una contínua inestabilitat política des del 
moment de la seva creació com a estat independent, el 1804, quan els esclaus 
afroamericans es van alliberar i van ser els primers del món a abolir l’esclavitud. 
 
 El Parlament de les Illes Balears constata que la situació que es viu en 
aquests moments a Haití és molt crítica a causa de la magnitud del sisme i de les 
rèpliques posteriors. A les regions damnificades, les necessitats més immediates 
han estat la recerca i el rescats de supervivents; les urgències sanitàries; l’aigua i 
el sanejament; l’allotjament d’emergència; la logística i les telecomunicacions. 
Després de la primera reacció d’ajuda, caldrà continuar atenent els ferits i 
proporcionar a les persones desemparades aigua potable, aliments i un sostre per 
aixoplugar-se, i més endavant caldrà restablir progressivament els serveis. 
 
 Una vegada més, la destrucció de vides i de béns ha perjudicat, d’una 
manera especialment dura els barris pobres i les classes socials populars. 
 
 El Parlament de les Illes Balears expressa el seu condol i la seva solidaritat al 
poble haitià i valora positivament totes les accions d’ajuda humanitària 
internacional que es duen a terme per atenuar les conseqüències del desastre. 
 
 El Parlament reconeix la solidaritat del poble de les Illes Balears, mostrada 
per mitjà de les institucions i de la societat civil que, per mitjà de les ONG i de 
col·lectius molt diversos, recull donacions de la ciutadania, en una gran part dels 
casos a títol individual. 
 
 El Parlament de les Illes Balears fa una crida a mantenir i a ampliar la 
solidaritat de les Illes Balears al poble d’Haití en la línia de la resposta que 
històricament la nostra comunitat ha donat davant de catàstrofes naturals de 
magnituds similars, sense oblidar la resta de damnificats que, per diverses raons, 
necessiten ajuda arreu del món. 
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