
Des de la Comissió de Solidaritat de Sant Joan Despí, volem mostrar la nostra solidaritat amb 

el poble equatorià  a través dels diferents canals oberts a tal efecte des de les institucions del 

país.

Des del Govern equatorià s’ha activat el protocol per a l'enviament de donatius econòmics als 

damnificats pel terratrèmol que ha afectat la costa d’aquest país sud-americà, deixant 350 

víctimes mortals i més de 2.000 ferits, segons dades provisionals de la Secretaria de Riscos de 

l'Equador.

Les primeres ajudes que s’han enviat des d’Espanya han estat el desplaçament de 40 

bombers/rescatadors i gossos experts en rastreig. i un avió amb 12 tones d'aliments, materials 

d'aixopluc i equips de potabilització d'aigua.

Seguint les coordenades de l’ambaixada de l’Equador, l'ajuda oficial s'està canalitzant a través 

de donacions econòmiques destinades a socórrer els damnificats, habilitant 2 sistemes:

1) Dipòsit en el Compte No. ES16 0049 5132 4225 1627 0535, a qualsevol oficina del Banc 

Santander a Espanya.

2) Dipòsit en qualsevol agència de Small World a Espanya (agència oficial de remeses cap a 

l’Equador), telèfon: 912172986 http://www.smallworldfs.com/small-world/generic/es-es

Els fons que es recaptin mitjançant aquests sistemes seran remesos al compte corrent No. 

01.121.807, de Bank of America a nom de: "CCU Secretaria de Gestió de Riscos / Planta 

Central", on s'estan recollint tots els donatius internacionals per a l'assistència als damnificats 

del terratrèmol.

Per més informació o canals de contacte:

Secretaria Nacional de Gestión de Riesgos del Govern de l’Equador:

Web: http://www.gestionderiesgos.gob.ec/

Twitter: @Riesgos_Ec https://twitter.com/Riesgos_Ec  amb el #SismoEcuador

Telèfon d'Emergència per trucar des d'Espanya: 900 935 930

Videoxat i anomenada web des: www.consuladovirtual.gob.ec 

Telèfon d'Emergència a l'Equador: 911

Ambaixada del Equador a Espanya:

Web: www.espana.embajada.gob.ec

http://www.espana.embajada.gob.ec/
http://www.consuladovirtual.gob.ec/
https://twitter.com/Riesgos_Ec
http://www.gestionderiesgos.gob.ec/
http://www.smallworldfs.com/small-world/generic/es-es
callto:0049%205132%204225%201627


Consolat de l’Equador a Barcelona:

Web: http://barcelona.consulado.gob.ec

Correu electrònic: cecubar@cancilleria.gob.ec

Facebook: Consulado General del Ecuador en Barcelona

https://www.facebook.com/cgebcn/?fref=ts Twitter: @cecubarcelona 

https://twitter.com/cecubarcelona

Direcció: C/ Nápols 187, pl 3ª, 4ª y 5ª, CP 08013 – Barcelona.

Telf: 932 462 490 /  932 457 465

Mòbil: 691 680 952 / 625 566 562.

Horari atenció: 08:30 un 14:30 horas

https://twitter.com/cecubarcelona
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