
PÀGINA: 1 de 3    DATA I HORA D'IMPRESSIÓ: 15/03/2023 18:36
Aquest document és una còpia autèntica del document electrònic original. Podeu comprovar la seva validesa a https://tramits.esparreguera.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?csv=03412a58-91c5-4e67-a63d-915c5c229e69 emprant

el codi segur de verificació.

DOCUMENTS
TIPUS: Proposta d'acord
NOM: PROP_ACORD - Declaració institucional condol per les victimes terratremol -
09032023
UNITAT: SECRETARIA
ORIGEN: Administració
CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ: 03412a58-91c5-4e67-a63d-915c5c229e69
IDENTIFICADOR ENI: ES_L01080765_2023_000000000000000000000000749788
ESTAT D'ELABORACIÓ: Signat/validat

REFERÈNCIES
EXPEDIENTS: 1029-1579/2023 - 03/03/2023 12:41
SIGNATURES
Ajuntament d'Esparreguera: 09/03/2023 15:17
Eduard Rivas Mateo : 10/03/2023 09:28

 
Expedient: 1029-1579/2023 Mocions
Assumpte: Declaració institucional Ajuntament d’Esparreguera en manifestació del 
condol per les víctimes de la tragèdia de la població, kurda, turca i siariana i la solidaritat amb 
tots els afectats
Àrea / Unitat: SECRETARIA - Francesc Fernández Ferran
Destinataris: Daniel Farriols Paulo farriolspd@esparreguera.cat

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL AJUNTAMENT D’ESPARREGUERA EN MANIFESTACIÓ
DEL CONDOL PER LES VÍCTIMES DEL TERRATRÈMOL I LA TRAGÈDIA DE LA

POBLACIÓ, KURDA, TURCA I SIARIANA I LA SOLIDARITAT AMB TOTS ELS AFECTATS

Fets 

1. Dilluns  6  de  febrer,  a  la  frontera  entre  Turquia  i  Síria,  es  van  produir  dos  potents
terratrèmols,  de  magnitud  7,8  i  7,5,  respectivament,  seguits  de  648  rèpliques  com  a
mínim. Aquest terratrèmol ha afectat una àrea d’uns 400 km al voltant de l’epicentre a les
províncies d’Ekinozu i  Kahramanmaras. El balanç de persones mortes no ha deixat de
pujar i hores d’ara supera ja les 53.000 persones, segons l’últim balanç publicat. 

La  dimensió  de  la  tragèdia  s’evidencià  a  mesura  que  avançaven  les  tasques  de
desenrunament dels milers d’edificis esfondrats i l’ajut humanitari arribava molt lentament
a les ciutats arrasades. Els equips de rescat estaven desbordats, els hospitals i els centres
sanitaris s’han col·lapsat i la zona afectada amb greus problemes de comunicació i falta
de recursos. 

La situació a Turquia és complicada, però a Síria el context és pitjor.  El terratrèmol va
sacsejat  un  territori  encara  en  disputa  on  hi  ha  milions  de  persones  en  situació  de
desplaçaments forçats amb grans necessitats humanitàries. L'OMS alerta que fins a 23
milions de persones poden quedar en situació de risc. 

2. L’Ajuntament  d’Esparreguera  expressa  el  seu  condol  als  familiars  dels  ciutadans  i
ciutadanes que han perdut la vida en aquest terratrèmol i  mostrem el  nostre suport  i
solidaritat cap a totes les persones afectades. Ho fem extensiu també als conciutadans i
conciutadanes procedents d’aquests països i que viuen en els nostres pobles i ciutats. 

3. L’Ajuntament  d’Esparreguera,  a  traves  de  les  entitats  municipalistes,  som  partícips  i
col·laboradores  del  Comitè  Català  d'Ajut  Humanitari  d'Emergència  per  coordinar  la
resposta catalana davant del terratrèmol a Turquia, Síria i el Kurdistan, així com del Fons
Català de Cooperació al Desenvolupament. 

En la primera trobada del Comitè Català d’Ajut Humanitari d’Emergències es va explicar
que el Departament d’Acció Exterior i Unió Europea no preveiem fer una crida específica a
curt  termini,  com  es  va  fer  en  el  cas  d’Ucraïna.  Es  va  valorar  fer-ho  a  través  de  les
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convocatòries  de  projectes  i  programes d’enguany i  obrir  alguna  línia  de  finançament
específica que s’adreçaria a la postemergència i al desenvolupament. 

D’altra banda, es va remarcar que la regió del Kurdistan és prioritària per a la cooperació
catalana i es faran tots els esforços per donar resposta a la població kurda afectada per
aquesta crisi. Finalment, es va assenyalar que no es contempla l’habilitació d’espais per
emmagatzemar  materials.  En aquest  sentit,  es va insistir  en el  fet  que les  donacions
monetàries  a  ONG i  altres  actors  humanitaris  permeten un ús  molt  més efectiu  dels
recursos. 

4. En relació amb el Fons Català de Cooperació al Desenvolupament, aquest va fer una crida
als  ajuntaments  i  a  les  institucions  supramunicipals  a  sumar-se  a  la  campanya
d'emergència  pel  procés  de  reconstrucció  i  de  suport  a  la  població  damnificada pels
terratrèmols al Kurdistan, Síria i Turquia. En aquesta campanya s’han activat dos comptes
bancaris per poder fer arribar donacions tant públiques com privades.

Fonaments jurídics

1. La competència en la matèria és del Ple de la Corporació, en virtut de les previsions dels 
articles 22.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, i el seu 
homòleg 52.2 del Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, aprovat per 
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril. 

PROPOSTA D’ACORD,

Primer:  Traslladar institucionalment a través del Ple Municipal tota la solidaritat i afecte a la
població turca, kurda i siriana, així com a totes les persones que s’hagin vist afectades pel
terratrèmol, i fer-la extensiva als residents al nostre país d’ambdues nacionalitats. 
.

Segon: Adherir-se  a  la  campanya  d’emergència  del  Fons  Català  de  Cooperació  al
Desenvolupament o a altres iniciades per organismes i organitzacions de reconegut prestigi
internacional, i aprovar la destinació de recursos d’ajut humanitari i d’emergència.

Tercer: Informar  d’aquestes  accions  a  la  ciutadania  i  fomentar  també  la  col·laboració
econòmica entre els ciutadans i ciutadanes, explicant quins són els canals més adequats per
fer-ho. Recordar que és preferible col·laborar de forma econòmica per les greus dificultats per
fer arribar materials en aquests moments a les zones afectades.

Esparreguera, a data de la signatura electrònica
S’elevi a Ple, 

L’alcalde
Eduard Rivas Mateo
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