
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE L’AJUNTAMENT DE SABADELL EN SUPORT 
A L’ILLA DE PALMA PER LA GREU TRAGÈDIA NATURAL CAUSADA PER 
L’ERUPCIÓ DEL VOLCÀ 

 

El passat 19 de setembre va entrar en erupció el volcà de Cumbre Vieja, a l'illa de la 
Palma, i les seves conseqüències amb el posterior recorregut de la lava emergent fins 
al mar estan provocant l’evacuació de milers de persones. Es preveu que arribin a 
10.000 persones les qui seran evacuades.  

Les notícies que ens arriben des de l’illa ens provoquen una gran preocupació i han 
propiciat que institucions, entitats i tota la població s’organitzi per habilitar albergs, 
logística, atenció sanitària d’emergència, atenció psicosocial i salvament.    

En aquest cas estem davant d’una catàstrofe natural, però les seves conseqüències 
afecten a la ciutadania la qual necessitat de la solidaritat de tots i totes nosaltres. 
Moltes famílies han perdut el seu habitatge o viuen amb la incertesa de si hi podran 
tornar. Moltes persones han vist com desapareixia el seu mitjà de subsistència com els 
cultius i no saben de què podran viure en el futur. Els rius de lava que descendeixen 
des del con del volcà han destrossat barris sencers, ara submergits en cendres i el 
sistema mediambiental costarà molt de recuperar-se. 

Davant d’aquestes situacions, per sort i sempre, cal destacar el treball incansable que 
estan desenvolupant els equips d'emergència, els cossos i forces de Seguretat, les 
organitzacions no governamentals, les policies locals, els professionals del sector 
sanitari, els mitjans de comunicació i tants col·lectius i ciutadans i ciutadanes que, amb 
la seva labor sobre el terreny, contribueixen a reduir les conseqüències d'aquest 
desastre natural. 

Sabadell és una ciutat solidària, ho ha demostrat al llarg de tota la seva història 
articulant ajudes humanitàries i accions de cooperació per estar al costat de qui més 
ho necessitava en cada moment. Institucions, entitats i ciutadania sempre hem estat 
sensibles a qui pateix.  

L'Ajuntament de Sabadell,  en nom de la ciutat, vol mostrar suport i solidaritat a l'illa de 
la Palma i a tots els seus afectats i afectades. Ens posem a disposició de qui ho 
requereixi però especialment de les autoritats municipal i insular dels municipis de 
Todoque (Els Plans d'Aridane) i Tacande (El Pas), que estan essent els més afectats.  

En aquest sentit, des del web de l’Ajuntament de Sabadell es posarà a disposició de 
tota la ciutadania les adreces per poder fer aportacions a totes les entitats que estan 
donant suport.  

Des de l’Ajuntament de Sabadell demanem a les autoritats de Govern de Canàries, del 
Govern Central i de la Comunitat Europea que facilitin de la manera més ràpida 
possible, els ajuts necessaris per pal·liar els efectes devastadors de l'erupció volcànica 
i que es puguin mantenir i recuperar l'illa.  

L’empatia i la solidaritat són valors que ens han de caracteritzar com a ciutat i avui l’illa 
de la Palma necessita el nostre suport.  

Sabadell, a 30 de setembre de 2021 


