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CRIDA PER A LA RESPOSTA A UNA EMERGÈNCIA DETERMINADA 

CICLÓ TROPICAL IDAI, A MOÇAMBIC 

 

ORIGEN DE LA NECESSITAT DE RESPOSTA (CONTEXT D’INTERVENCIÓ) 

El passat 14 de març de 2019, el Cicló Tropical Idai va tocar terra prop de la ciutat de 

Beira, a Moçambic.  

Els efectes del cicló han estat devastadors. Segons dades de l’Oficina de Nacions 

Unides per a la Coordinació d’Assumptes Humanitaris (OCHA), el pas del Cicló 

Tropical Idai ha estat una de les tempestes més mortals registrades en l’hemisferi sud.  

A Moçambic, 603 persones han mort (dades oficials de 14 d’abril), més de 1.600 

persones han estat ferides i 1,85 milions de persones necessiten assistència 

humanitària (inclòs 1 milió d’infants).  

El cicló Idai va travessar la regió en l’època de la collita principal, destruint milers 

d’hectàrees de conreus, que es preveu que afectaran de manera significativa la 

seguretat alimentària dels propers mesos. 

Algunes dades de Moçambic, segons informe d’OCHA de data 20/04/2019:  

 6.506 casos de còlera registrats  

 14.159 casos acumulats de malària a la província de Sofala  

 77.003 persones desplaçades i ubicades en centres per a persones 

desplaçades a Manica, Sofala, Tete i Zambezia. 

 239.731 cases destruïdes 

 Més de 335.000 infants i entorn 7.800 mestres han estat afectats per les 

inundacions. Més de 3.504 classes han estat destruïdes.  

 Al menys 715.378 hectàrees de terra agrícola ha estat danyada, 

afectant a 500.000 famílies productores. Més del 36 % (257.000 

hectàrees) de les terres agrícoles afectades són a la província de 

Sofala, impactant prop de 114.000 famílies. Segons el Ministeri 

d’Agricultura, prop del 80% de la població de Moçambic depèn de 

l’agricultura com a mitja de vida.  

 

Davant d’aquesta situació, i atenent la llarga i estreta trajectòria de cooperació de la 

ciutat de Barcelona amb Moçambic, l’Ajuntament de Barcelona fa una crida perquè les 

entitats recentment acreditades com a expertes en acció humanitària i emergències 

puguin presentar propostes de projectes. 

 
CARACTERÍSTIQUES DE LA CRIDA I REQUISITS DELS PROJECTES: 
 
 
ÀMBIT GEOGRÀFIC: Àrees afectades pel cicló Idai a Moçambic 

SECTOR D’INTERVENCIÓ: Qualsevol sector afectat pel pas del cicló Idai.  
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CRÈDIT PRESSUPOSTARI DE LA CRIDA: amb càrrec a la partida pressupostària 

48902.23291.0701 es consignen 150.000 euros com a import total. 

QUANTIA MÀXIMA DE LA SUBVENCIÓ A SOL·LICITAR: 75.000 euros. L’import de 

la subvenció no excedirà el 80% del cost total de la intervenció.  

Durada màxima dels projectes i data d’inici: 12 mesos, amb inici d’execució l’any 

2019.  

  

 


