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  SINOPSI 

 

El 18 de juny de 2019 una tempesta severa de pluja i vent va afectar cinc districtes 

d’Upper River Region (URR) i Central River Region (CRR), al centre i l’est de 

Gàmbia. Les comunitats més afectades a URR són Taibatou, Kerewan, Madina, 

Sutukonding, Bajankoto, Darsilameh, Jenda, Nyankui, Tuba Wuli, Chamoi Wuli i Baja 

Kunda. A CRR el primer balanç dels danys indica que les comunitats més afectades han 

estat Galleh Manda, Sololo, Pachar, Yerro Beri Kunda, Sare Soffie, Sinchang Faramba, 

Dobong Kunda i Janjangbureh. 

 

Segons les dades facilitades pel coordinador de gestió de desastres d’URR, Hudul 

Colley, el balanç de víctimes ha estat el següent: tres víctimes mortals (una a la localitat 

de Taibatou, a Wulli West District, una a Sare Musa al Jimara District i la tercera a 

Bajonkoto al Wulli East District); 56 persones ferides de diferent consideració (48 a 

URR i vuit a dues comunitats de Central River Region (CRR) I 1.248 persones 

desplaçades sense llar ni sostre de 10 comunitats d’URR, segons dades proporcionades 

per l’Area Council d’URR. El coordinador ja ha avançat que des de la seva oficina 

calculen que les dades finals triplicaran aquesta xifra. 

 

Pel que fa als danys materials, segons que ens han informat diferents organitzacions que 

treballen sobre terreny i el propi representant del Fons Català al Senegal i Gàmbia, la 

tempesta ha deixat les conseqüències següents: 300 infraestructures destruïdes totalment 

o parcialment, entre habitatges familiars i infraestructures públiques com centres 

d’atenció primària i tres escoles a CRR; danys de consideració en hortes, tallers i altres 

infraestructures productives i greus afectacions a la xarxa elèctrica en gran part dels 

pobles afectats. 

 

En aquest moment les diverses fonts consultades coincideixen que la necessitat més 

urgent és el “shelter” o refugi, és a dir, la reconstrucció dels sostres i dels habitatges més 

afectats abans que la temporada de pluges, que comença ara, s’intensifiqui. 
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La Gambia Red Cross Society ha mobilitzat i desplegat 20 voluntaris per donar suport 

material i psicològic a les famílies afectades. A la zona, hi estan intervenint diverses 

ONG de l’Estat espanyol com Cultivant Vida, Amigos de Gambia, Nutrición Sin 

Fronteras, Fundació Wassu o Unomasuno+. També WASDA, una ONG local 

implantada a URR i sòcia del Fons Català, treballa a moltes de les comunitats afectades. 

Des de l’oficina espanyola de negocis a Banjul s'està organitzant la distribució de 

l’ajuda canalitzada per les ONG estatals, i estan fent tràmits per aconseguir teules i 

materials de construcció. L’ONG Amigos de Gambia ha aconseguit un camió per al 

transport d’aquests materials. 

 

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.  

 

 

  INSTITUCIONS QUE HI COL·LABOREN 

 
AJUNTAMENT DE BLANES 

AJUNTAMENT DE CALELLA 

AJUNTAMENT DE CASTELL-PLATJA D’ARO 

AJUNTAMENT DE LA GARRIGA 

AJUNTAMENT D’IGUALADA 

AJUNTAMENT DE LA LLAGOSTA 

AJUNTAMENT DE LLAGOSTERA 

AJUNTAMENT DE LLIÇÀ DE VALL 

AJUNTAMENT DE LLORET DE MAR 

AJUNTAMENT DE MATARÓ 

AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI 

AJUNTAMENT DE SABADELL 

AJUNTAMENT DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

AJUNTAMENT DE SANT FELIU DE CODINES 

AJUNTAMENT DE SANTA PEPÈTUA DE MOGODA 

 

 

La campanya s’ha concretat en el següent projecte: 

 
NÚM. TÍTOL ESTAT 

3342 RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DE LA TEMPESTA SEVERA 

DE VENT A L’UPPER RIVER REGION 

Realitzant-se 
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Estat del Projecte: Realitzant-se 

 

Import total projecte:   27.272,73 euros 

Aportació entitat: ---- 

Aportació sol·licitada:  27.272,73 euros 

Aportació del FONS:  27.272,73 euros 

10% de gestió: 2.727,27 euros 

Import total a finançar: 30.000,00 euros 

 

  SINOPSI 

 

Per tots els estàndards internacionals, Gàmbia és un dels països menys desenvolupats 

del món. El 58% de la població del país viu en situació de pobresa, un augment del 30% 

respecte l’any 1992 (FMI 2012). L’informe del Document d’Estratègia de la Pobresa II 

(PRSP II), publicat per la Comissió Nacional de Planificació, també indica que el 68% 

de la població rural i el 40% de la població urbana viuen en la pobresa. A Gàmbia és 

particularment preocupant l’absència del sistema d’alerta precoç a totes les regions i la 

informació de previsió meteorològica no és puntual, és incomprensible i la majoria de la 

població no hi té accés, especialment a la URR. 

 

La temporada de pluges d’aquest any va començar amb una tempesta de vent fort que a 

la URR va causar la mort de tres persones a Taibatou, al districte de Wuli West; Sare 

Musa, al districte de Jimara i Bajonkoto, al districte de Wuli East. Es reporten 48 ferits i 

més de 500 persones desplaçades. La tempesta ha deixat 250 habitatges totalment 

destruïts. 

 

La Creu Roja, l’Oficina Regional de Gestió de Desastres i WASDA varen fer una 

valoració ràpida de necessitats a la URR després de la tempesta. Els efectes més 

significatius varen ser la destrucció total o parcial d’habitatges i la destrucció de fonts 

d’alimentació. També es varen perdre efectes personals i eines.  

 

En aquest context WASDA centrarà la seva intervenció a Wuli West, Wuli Est, 

districtes de Sandu i Tumana; als poblats de Taibatou, Gussi, SutuKonding, Sutukoba, 

Kulari, Touba Wuli, Tuba Woppa i Kurawo.   

 

Amb l’execució del projecte, es volen assolir tres resultats:  
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• Millorar la qualitat de vida de 50 famílies afectades per la tempesta de vent, a 

través de la reconstrucció dels seus habitatges i la dotació urgent d’aliments i 

teles 

• Enfortir la resiliència i les estratègies de mitigació a cinc comunitats afectades, a 

través de la reforestació i la senyalització d’alerta precoç de desastres  

• Enfortir la capacitat del personal de WASDA en matèria de gestió de riscos i 

desastres. 

 


