
 

 

 
Projecte 3.303 
 
AJUDA D’EMERGÈNCIA PER A LES PERSONES AFECTADES PER LES INUNDACIONS 
A AKKAR AL NORD DEL LÍBAN 

 
RESUM: 
  
El Líban pateix des de fa més d’una setmana tempestes de neu i 
inundacions que han afectat tot el territori. La regió més castigada és 
Akkar (al nord del país) a causa de la inundació provocada pel 
desbordament del Gran Riu, que separa els territoris del Líban i Síria. 
Segons dades d’ACNUR al Líban hi ha 850 camps construïts de forma 
incontrolada en tot el territori, on viuen prop de 70.000 persones que 
estan en perill de perdre l’únic lloc de viure.  
 
Tota la regió agrícola d’Akkar ha quedat negada, la qual cosa ha causat 
l’aïllament de molts pobles, especialment Arida, Semekie, Hikam, Hikre 
Hahrie, també com la destrucció dels camps de persones refugiades 
sirianes: més de 2.000 famílies s’han quedat sense tendes. Davant la 
falta d’ajudes per part del govern libanès, és la pròpia societat civil que, 
amb els pocs mitjans de què disposa, està portant a terme el salvament i 
el trasllat de les persones aïllades per l’aigua.  
 
La proposta és una intervenció humanitària d’emergència, a través de la 
distribució urgent d’aliments, i necessitats bàsiques a 3.200 libanesos i 
libaneses, 5.500 persones refugiades sirianes (entre les quals 850 
infants), tant libanesos com persones refugiades sirianes.  
 
La distribució dels aliments es farà amb el suport de 100 voluntaris de 
l’Associació per la Construcció i la Solidaritat per a l’Atenció Social i del 
Socors Popular Libanès de la secció d’Akkar (nord del Líban). La 
distribució es farà en coordinació amb les autoritats locals i responsables 
de cada camp de refugiats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sector: Aliments 
 
País / regió: Líban- Regió 
d’Akkar 
 
Durada:1 mes 
 
Entitat que presenta: ACL- 
Associació Catalunya- Líban 
 
Entitat que executa: SOCORS 
POPULAR LIBANÉS i AS. PER 
A LA CONSTRUCCIÓ I LA 
SOLIDARITAT PER A 
L’ATENCIÓ SOCIAL 
 
Titulars de drets: Població 
refugiada i autòctona 
 
Pressupost 
 
Import total: 44.750,00 euros 
Import aprovat: 30.000,00 euros 

 

 


