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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 
 

RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL TERRATRÈMOL A 
MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 
 
El passat dijous 7 de setembre a les 23:50 (hora local de Mèxic) un terratrèmol de magnitud 8,2 
graus a l’escala de Richter va sacsejar el Sud i Centre de Mèxic. Guatemala va patir el sisme 
amb magnitud 7,7 graus. El sisme, que ha estat un dels més potents en un segle, és el més alt 
registrat a Mèxic des de l’any 1932. Els estats més afectats han estat Chiapas, Oaxaca, 
Tabasco i Veracruz.. El Govern mexicà ha estimat que un total de 50 milions de persones varen 
sentir el terratrèmol i, des d’aquell moment, ja hi ha hagut 819 rèpliques 
 
A Mèxic el darrer balanç oficial de persones mortes és de 90, de les quals 71 a l’Estat 
d’Oaxaca, 15 a Chiapas i 4 a Tabasco. Segons Reuters, el sisme que ha sacsejat Mèxic ha 
deixat un balanç de 2,5 milions de persones damnificades i amb necessitats urgents d’ajut 
humanitari. Als estats del Golf de Mèxic als efectes del terratrèmol s’hi ha de sumar els del pas 
de l’huracà Katia que ha impactat l’Estat de Veracruz. Les operacions de cerca i rescat encara 
continuen. 
 
Segons dades d’UNITAR-UNOSAT el terratrèmol ha afectat gairebé 3,5 milions de persones, 
de les quals 2,8 milions a 81 municipis de l’estat de Chiapas, 0,5 milions a 4 municipis 
d’Oaxaca, 29.639 a 4 municipis de Tabasco i 23.857 a 4 municipis de Veracruz. 
 
Sens dubte, aquesta catàstrofe ha posat a prova la capacitat de prevenció, planificació i 
resposta de les autoritats i organismes responsables i aquesta dura experiència serà de gran 
ajuda per avançar en polítiques i programes que, en el futur, minimitzin encara més els danys i 
les pèrdues humanes. 
 
El que queda en evidència, com sempre, és que el món local, passada la catàstrofe, és qui ha 
de liderar la reconstrucció del territori afectat, no només les infraestructures, sinó també el teixit 
social. 
 
L'objectiu és poder garantir al màxim que els recursos arribin oportunament als territoris 
afectats i amb visió de procés. En aquest sentit la coordinació amb els actors locals ha de ser 
directa i les propostes d'ajuda s’han de generar a partir de les necessitats de la població 
damnificada.  
 
Així, el Fons Català fa una crida als ajuntaments i institucions supramunicipals a sumar-se a 
aquest procés de reconstrucció i de suport a la població damnificada. Per això, us adjuntem el 
full de compromís del projecte 3087. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL A MÈXIC: FASE DE RECONSTRUCCIÓ 
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Presidenta del Fons Català  
Alcaldessa de la Garriga 
 
Barcelona, 13 de setembre de 2017 


