
Resposta de World Vision als terratrèmolsa Síria i Turquia 

L' emergència 

El dilluns 6 de febrer, dos terratrèmols de  magnitud 7,8 i 7,5 en l'escala de Richter van sacsejar 
Gaziantep (a la província homònima)  i Ekinozu (a la província de Kahramanmaraş)  a Turquia. 
S'han reportat més desenes 
de fortes rèpliques.  

El nombre de víctimes 
augmenta cada minut. A 8  
de febrer,  almenys 7.200 
persones han mort, 34. 810 
han resultat ferides i 8.000 
han estat rescatades gràcies 
als equips de recerca i  a 
milers de voluntaris i 
voluntàries1. 

El govern de Turquia ha 
declarat l' estat d' 
emergència en les 10 
províncies més afectades, 
que durarà 3 mesos. Les 
escoles i molts negocis estan 
tancats a tot el país per 
acomodar milers de 
sobrevivents que s’han quedat sense llar i es veuen afectades pel fred, amb temperatures la 
nit dimarts de -4°C i neu en algunes zones. 

Dimarts a la nit, Turquia va informar de les zones més afectades: 
 Hatay, amb 1.647 morts i 6.200 ferits 
 Kahramanmaras amb 1.343 morts i 

5.000 ferits 
 Adiyaman amb 896 morts i 400 ferits 
 Kilis amb 22 morts i 518 ferits 
 Gaziantep amb 504 morts i 4.809 ferits 

 Osmaniye amb 502 morts i 2.173 ferits 
 Malatya amb 201 morts i 4.900 ferits 
 Adana amb 167 morts i 3.992 ferits 
 Sanliurfa amb 127 morts i 2.551 ferits 
 Diyarbakir amb 120 morts i 854 ferits 
 Elazig amb 5 morts i 379 ferits.  

El nombre total de morts al nord de Síria és de prop de 2.000, amb centenars de milers més 
ferits. Prop de 6.000 edificis a l'àrea s'han ensorrat i milions de persones han perdut les seves 
llars. 

L'organització mundial de la salut estima que el nombre de morts causades pel sisme arribarà a 
les 20.000 persones. 

Un dels nostres col·legues de World Vision Síria ens compartia el matí del mateix dilluns com ho 
havia viscut: "Mentre dormíem, la casa va començar a tremolar. Immediatament, vaig 
narrèment cap als meus fills: no sabia a quin agafar. No podia arribar a la porta, la distància 
se'm feia molt gran, i un minut de temps semblava anys, sentí impotència i por; i la por continua 

 
1 https://reliefweb.int/report/turkiye/7200-dead-34810-wounded-8000-rescued-thousands-personnel-
deploy-devastated-southern-turkiye-and-northern-syria-height-earthquake-search-and-rescue  
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amb les rèpliques. La major part de la gent és als carrers, aguantant la neu i la pluja; hi ha molts 
edificis destruïts, moltes víctimes i moltes persones encara atrapades sota les runes".  

Danys en l' organització 

 Un membre del nostre Equip de Clúster Logístic a Türkiye Levent Kucukaslan va perdre 
la vida a Hatay a causa del terratrèmol, i també un dels nostres voluntaris i la seva família 
d'Idlib a Síria han mort. Estem agraïts que la resta dels voluntaris i el nostre personal 
tant a Turquia com a Síria, estiguin a fora, així com les seves famílies, tot i que estan 
molt commocionats pel que ha succeït i alguns han estat directament afectats pels 
danys materials que ha provocat el setge. 

 Algunes de les nostres oficines al nord de Síria han estat malmeses pel terratrèmol, però, 
els nostres equips ja estan treballant dia i nit per tornar a tenir-les a ple rendiment 
novament. 

Resposta i Capacitat de World Vision 

 World Vision va començar el 2011 la resposta als refugiats sirians al Líban i va anar 
ampliant gradualment activitats a Turquia, Jordània i després Síria. En aquests gairebé 
12 anys hem atès més de 7.500.000 de nens i nenes. 

 Actualment, World Vision té uns 50 empleats a Síria el 2018 al nord-oest del país, on 
treballem també amb més de 200 voluntaris. A Turquia tenim al voltant de 15 empleats. 
No tenim previst enviar personal internacional però sí contractar més personal local. 

 També hem estat treballant amb 10 socis locals a Turquia i Síria durant molts anys, 
nombre que tenim previst ampliar en les properes setmanes.  

 Des de primera hora del matí de dilluns, els equips de resposta de World Vision han 
estat sobre el terreny tant a Síria com a Turquia per garantir que el personal i les seves 
famílies estiguin segurs i treballant per avaluar la gravetat de la situació i les necessitats 
sobre el terreny.  

 S'està duent a terme una avaluació ràpida de danys i necessitats i l'equip està en estreta 
col·laboració amb 
l'Oficina de l'ONU per a 
la coordinació d'Afers 
Humanitaris (OCHA), 
per garantir una 
resposta coordinada i 
eficaç. 

 Les temperatures 
fredes, fins i tot sota 
zero, són una 
preocupació real, per la 
qual cosa proporcionar mantes i altres articles per pal·liar el fred és essencial per salvar 
vides i una prioritat per a World Vision. 

 Ja hem començat a distribuir combustible i estufes als refugis i kits d'higiene i mantes 
a les famílies. 

 També hem resposta les següents peticions de suport dels nostres socis: 
 

Soci Ubicació Sectors de treball 

Acció per a la Humanitat (AFH) NO Síria Refugi i béns de primera necessitat 



A l' Ameen NO Síria 
Suport a centres de Salut Primària i 
Consumibles 

Ajuda i desenvolupament de Síria (SRD) NO Síria 
Suport a centres de Salut Primària i 
Consumibles 

Shafak NO Síria 
Suport a centres de Salut Primària i 
Consumibles 

Fundació Humanitària Al-Sham (AHF) NO Síria 
Suport a centres de Salut Primària i 
Consumibles 

Consell d'Esglésies d'Orient Mitjà 
(MECC) Gos - Alepo Refugi i béns de primera necessitat 

Takaful Alsham (TAS) NO Síria Refugi i béns de primera necessitat 

Mà a mà (HiH) NO Síria Refugi i béns de primera necessitat 

Mitja Lluna Roja  Turca  (CVR) Sud de 
Turquia 

Refugi i béns de primera necessitat 

Ihsan NO Síria 
Àpats llistes per consumir i kits d ' 
hivern 

 La informació de l'avaluació preliminar que ens han donat  els  socis indica que són molt 
necessaris el combustible per a calefacció, especialment per a les instal·lacions 
mèdiques i els refugis col·lectius d'emergència; també ho són tendes de campanya, 
mantes, matalassos, lones impermeables, estufes i aliments llestos per menjar. 

 Almenys 20 instal·lacions mèdiques han estat parcialment o completament danyades. 

Pla de resposta de World Vision  

 World Vision Síria treballa a través de socis a Turquia i tant amb implementació directa 
com a través de socis a Síria. Ens recolzarem en les operacions i capacitats existents per 
prioritzar i donar suport als més vulnerables. 

 Les nostres àrees immediates de resposta cobriran: 
o Gaziantep i Sanliurfa a Turquia 
o Azaz, Afrin i Idlib, al nord de Síria 

 Les nostres prioritats sectorials en l'actualitat són la protecció, la salut, l'alimentació i 
la nutrició, l'aigua, el sanejament i la higiene. 

 Estem preparant l'enviament de productes que tenim preparats per a respostes a 
emergències al nostre magatzem de Dubái, per reforçar els lliuraments de materials i 
aliments que s'estan fent de moment amb provisions adquirides in situ. 

 Estem planificant una resposta per valor de 10 milions d'euros per atendre els milers de 
nens i famílies afectades. 


