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ESPANYA/MÓN�ARREU

Almenys . cossos s’amun-
teguen a l’interior i a l’exterior del
dipòsit de cadàvers de l’Hospital
General de Port-au-Prince, men-
tre continuen arribant a bord de
vehicles més cadàvers de les víc-
times del terratrèmol de dimarts al
país, segons relata el director del
centre, Guy LaRoche. La situació
de l’Hospital General no és única.
Port-au-Prince s’ha convertit en un
gran cementiri en ruïnes, un camp
de batalla ple de cadàvers en què
encara ningú no posa ordre.

Els experts calculen que les ex-
pectatives de vida dels sepultats es
redueixen dràsticament passades
 hores després del terratrèmol.
Els morts han de ser aïllats en un
termini similar si es volen evitar
epidèmies. Les ferides han de ser
curades amb urgència perquè els
malalts tinguin esperances de su-
pervivència. Els problemes de re-
partiment de l’ajuda humanitària
i d’accés dels equips de rescat no
fan res més que empitjorar la ja
dantesca situació.

La Creu Roja Haitiana calcula
que hi pot haver entre . i
. morts, però ningú no és ca-
paç de donar una xifra creïble en
una situació com l’actual, en què
els edificis emblemàtics de la ciu-
tat, com la catedral, la residència
presidencial i la seu de l’ONU,
s’han desplomat. El coordinador
d’acció humanitària d’Oxfam In-
ternacional a Haití, Cédric Perus,
va explicar que «hi ha cossos per
tota la ciutat». «No hi ha lloc per
posar-los, així doncs, les persones
els emboliquen amb llençols o
cartró amb l’esperança que les
autoritats els recullin . També hi ha
cadàvers a l’entrada d’hospitals». 

Segons va indicar Oxfam In-
ternacional en un comunicat, tots
els hospitals són plens i només un

continua en disposició de rebre
més ferits, de manera que la ca-
pacitat del sistema de salut és ara
mateix extremadament limitada. 

«La nostra prioritat immediata
és garantir aigua potable i material
de refugi a les persones que han
perdut la casa. Hi ha milers de per-
sones en aquestes condicions que
han hagut de passar la nit al car-
rer», va relatar Perus, que va ad-
vertir que «si torna la pluja, la si-
tuació serà pitjor per als sense
sostre». D’altra banda, ha denun-
ciat que «la situació de seguretat va
empitjorant i a la nit és molt peri-
llós sortir». «Hi ha saquejos pertot
arreu i alguns mercats han estat as-
saltats», va subratllar. 

Segons Oxfam, els primers càl-
culs aproximats estimen que el
 de les cases de la ciutat han es-
tat destruïdes, i això afectaria en

principi unes . persones. La
destrucció ha afectat principal-
ment unes  àrees en què han cai-
gut el  de les cases. A la zona de
l’epicentre del terratrèmol, al cos-
tat del barri de barraques de Car-
refour, es calcula que la tremolor
ha destrossat el  de les cases.

Tot i la necessitat de rebre aju-
da humanitària, el govern d’Haití
s’ha vist obligat a rebutjar l’ater-
ratge de més avions a l’aeroport de
Port-au-Prince, segons la portaveu
de l’Administració Federal d’Avia-
ció nord-americana (FAA en an-
glès), Laura Brown.

Brown va explicar en declara-
cions a la premsa que el govern
haitià no està acceptant l’entrada
de vols perquè no hi ha pistes dis-
ponibles a l’aeroport de Port-au-
Prince, ni fuel.

Els primers contingents amb

ajuda internacional van començar
a arribar ahir a Haití, per donar as-
sistència als centenars de milers de
persones que s’han vist afectades
pel terratrèmol.

L’espai aeri es va obrir ahir al
matí per a organitzacions huma-
nitàries, però les limitacions en les
infraestructures de l’aeroport, que
s’ha vist greument malmès, no ha
pogut donar resposta a la quanti-
tat d’avions que intentaven des-
esperadament arribar a l’illa per
ajudar la població. Els avions que
van aterrar ahir ho van haver de fer
«a ull», ja que la torre de control
continua sense ser operativa, va in-
dicar ahir una font de l’ONU.

La Minustah, la força d’estabi-
lització de l’ONU, ha instal·lat un
centre logístic pròxim a l’aeroport
per coordinar les tasques de re-
partiment de l’ajuda humanitària.
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Els morts s’amunteguen pels carrers de
Port-au-Prince i comencen els saquejos

Breus

Antonio Fontán Pérez, el pri-
mer president del Senat de la de-
mocràcia, va morir ahir a Madrid
als  anys d’edat després d’una
llarga malaltia. Va ser membre del
consell privat de Don Joan fins a la
seva dissolució, el , senador
per Sevilla i president de la cambra
alta, nomenat per Adolfo Suárez el
. Posteriorment va ocupar la
cartera d’Administració Pública.
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Mor el primer president del
Senat de la democràcia

ANTONIO FONTÁN

BERNARDO RODRIGUEZ/EFE

L’eurodiputat d’ERC, Oriol Jun-
queras, va presentar ahir una quei-
xa formal al Parlament Europeu
per l’exposició d’una Constitució
espanyola amb l’àguila, el jou, les
fletxes franquistes i el lema Una,
grande y libre.CiU i ICV van anun-
ciar que també demanaran ex-
plicacions i el PSC es va compro-
metre a reclamar al govern que re-
tiri la simbologia preconstitucional.
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Demanen que retirin
símbols franquistes

PARLAMENT EUROPEU

ALBERT SEGURA/ACN

El president del govern espa-
nyol, José Luis Rodríguez Zapate-
ro, va descartar ahir que Espanya
adopti d’una manera unilateral
la generalització dels escàners
corporals als seus aeroports, per
augmentar la seguretat, i va asse-
nyalar que, per a això, hi hauria
d’haver una posició comuna de
tota la UE, que és en el sentit en
què pensa treballar Espanya.
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Zapatero descarta que
es generalitzi l’escàner

SEGURETAT AÈRIA

KOTE RODRIGO/EFE

José Luis Rodríguez Zapatero
viatjarà a Washington a principi de
febrer, convidat pel president Ba-
rack Obama, a participar en el
tradicional esmorzar d’oració que
s’organitza cada any a la capital
americana. El multitudinari es-
deveniment, al qual assisteixen
nombrosos líders polítics i em-
presarials i convidats estrangers, es
fa en un hotel de Washington.
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Obama i Zapatero es
veuran de nou el febrer

ESMORZAR D’ORACIÓ
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L’índex de preus al consum (IPC)
es va estancar el mes desembre i la
taxa interanual va acabar el  al
,, cinc desenes més que el
mes de novembre, però la xifra
més baixa que hi ha hagut al tan-
cament d’un exercici des del ,
primer any de què es disposa de
dades, segons va informar ahir
l’INE. D’aquesta manera, la infla-
ció ha acabat una desena per so-
bre de la dada avançada per l’INE
el  de gener passat (,) .
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L’IPC es manté
estable el desembre i
tanca l’any en el 0,8%

ECONOMIA

Els cadàvers s’amunteguen per tota la ciutat, sense que ningú els retiri

ORLANDO BARRÍA/EFE

Xavier Rabat Agustí, un olotí de
 anys, roman sense que es tin-
gui coneixement de la seva si-
tuació ni del seu estat de salut des
que va enviar un SMS des de l’ae-
roport d’Haití a Port-au-Prince.
Xavier Rabat figura a les llistes de
desapareguts de la Creu Roja
Internacional, a les del ministe-
rio d’Afers Estrangers i Coope-
ració. Fonts de l’empresa Tavil, de
Sant Joan les Fonts, han confir-
mat la veracitat del fet que Xavier
Rabat és entre les persones cer-
cades a Haití. 

La recerca ha anat a càrrec de
les amistats de Rabat, perquè és
un home sense familiars propers.
Les seves amistats s’han adreçat
al ministeri d’Afers Estrangers, a
l’ambaixada espanyola, a la Creu
Roja Internacional i a diferents
mitjans de comunicació.

Xavier Rabat va arribar a Hai-
tí el  de gener. Els seus amics sa-
ben que la intenció de Rabat era
arribar a Petionville, una locali-
tat situada a uns  quilòmetres de
Port-au-Prince. Els amics saben
que Xavier Rabat tenia la previ-
sió de trobar-se amb una amis-
tat a Petionville.  

Xavier Rabat és un professio-
nal de la informàtica industrial.
Es tracta d’un home acostumat
a viatjar arran de la seva feina a
l’empresa de maquinària indus-
trial Tavil.
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Un informàtic
d’Olot de 37
anys es troba
a la llista de
desapareguts

Els problemes de repartiment de l’ajut humanitari i d’accés dels equips de rescat no fa més que empitjorar la situació �
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