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CAMPANYA D’EMERGÈNCIA 
 
 

PROJECTE 3116. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ 
 
Un terratrèmol de 7,3 graus a l’escala de Richter va sacsejar ahir a la nit el Kurdistan Oriental, a 
banda i banda de la frontera entre l'Iraq i l'Iran. 
 
Segons OCHA i Global Disaster Alert and Coordination System-GDACS (13/11/17) l’epicentre 
d’aquest sisme està localitzat a 32 km de la ciutat d’Halabja. Pel que fa a la població, 
aproximadament 1.840.000 de persones n’han patit els efectes tant a l’Iran com a l’Iraq.  
 
Segons informa la BBC (14/11/17), el sisme s'ha cobrat fins al moment almenys 540 vides i ha 
fet més de 8.000 ferits.  
 
Les autoritats informen que aquestes dades encara són provisionals. La zona afectada és molt 
muntanyosa i aïllada: molts pobles han quedat incomunicats i sense serveis bàsics. 
 
Segons informa l’Ara (14/11/17): “Moltes carreteres del nord-oest de l'Iran i nord-est de l'Iraq 
han quedat completament inutilitzades i poblacions senceres es troben incomunicades. La 
majoria de víctimes de què es té constància són del Kurdistan iranià, ja que el govern iraquià 
encara no ha donat xifres oficials. Les autoritats iranianes han mobilitzat tots els cossos de 
seguretat per accelerar les tasques de rescat i de retirada de runa a les poblacions de la regió 
de Kermanxah més afectades pel sisme”.  
 
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 tant amb els actors locals com 
amb els actors humanitaris 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 3116. RESPOSTA D’EMERGÈNCIA ALS EFECTES DEL 
TERRATRÈMOL QUE HA SACSEJAT EL KURDISTAN: FASE DE 
RECONSTRUCCIÓ. 
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