
 

1. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A MATARÓ : VEURE-LA PER VIURE-LA!!!!!  

Durant el mes de maig de 2008, es va dur a terme una exposició fotogràfica: 

República Dominicana, veure-la per a viure-la. 

Amb aquest recull fotogràfic voliem aconseguir un doble objectiu: 

Per una banda fer més present la realitat de República Dominicana; una realitat que ha 

intentat captar , en Joan Graner, un membre de la nostra entitat; i per altra banda, 

aconseguir finançament per alguns dels nostres projectes, ja que aquelles persones 

que ho desitjaven podien adquirir alguna de les fotografíes. 

 

 

La inauguració es va dur a terme el dia 

9 de maig. Durant l'acte en Jordi 

Cussó, president de la nostra entitat, va 

mostrar el seu entusiasme davant d'una 

exposició que s'havia fet realitat. La 

cinquantena de fotografies donaven 

l'oportunitat de donar a conèixer la 

realitat de República Dominicana, una 

realitat plena de constrastos.  

 

 

 

           

 

L'exposició de fotografíes va ser  tot un èxit i es van aconseguir  els dos objectius 

previstos: 



Per una banda estem satisfets del gran nombre de persones que van visitar 

l'exposició, els quals van poder conèixer una mica més la realitat de Republica 

Dominicana  així com els nostres projectes. 

Per a alguns dominicans residents a la nostra ciutat aquesta mostra de fotografíes va 

significar una alenada d'aire fresc, doncs en veure en les fotografíes se sentien 

plenament indentificats i l'expressió de les seves cares canviava per uns instants. 

També expressaven la seva sastisfacció en saber que a Mataró hi havia persones que 

s’interessaven pel seu país. 

 

2. XERRADA: VIVÈNCIES A SANTO DOMINGO 

El 26 de maig va tenir lloc, en el mateix local de l’exposició fotográfica de Mataró, va 

haver una xerrada a càrrec  del  Sr.Agustí Viñas,  una persona que coneix molt bé el 

poble dominicà. 

Vam poder comptar amb una sala ben plena de persones interessades en conèixer 

l'entorn i els costums dels dominicans. Amb el seu tarannà afable i proper, i amb una 

coherència argumental brillant, ens va anar explicant com característiques de  la vida 

quotidiana en aquesta illa. 

 

 

 

 

 

http://arepdominicana.entitats.mataro.cat/wp-admin/media-upload.php?post_id=475&type=image&TB_iframe=1
http://arepdominicana.entitats.mataro.cat/wp-admin/media-upload.php?post_id=475&type=image&TB_iframe=1


3. EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA A L’HOSPITAL DE MATARÓ : VEURE-LA PER 

VIURE-LA!!!!!  

Aquells que no van poder visitar l'exposició fotogràfica: "República Dominicana: Veure-

la per viure-la" van tenir l'oportunitat de fer-ho des del dia 22 d'octubre fins a l'11 de 

novembre a la planta baixa de l'Hospital de Mataró. 

 

 

 

 

 

 

 

4. TERCERA MOSTRA D’ENTITATS DE MATARÓ 

Per primera vegada, la nostra entitat va estar present a la Mostra d'Entitats de Mataró. 

Una mostra que es va iniciar el dijous 27 de novembre i va finallitzar el diumenge 30. 

La mostra va ser tot un èxit de participació. Molta gent es va apropar al nostre stand 

per informar-se i conèixer la nostra Associació.  



Vam tenir tenir l'opotunitat de conèixer algunes persones que havien visitat República 

Dominicana i s'interessaven per conèixer el projectes que estavem duent a terme allà. 

D'altres ens van oferir  la seva ajuda i col.laboració 

 

         

 

                                                                                                          

 

 

 

 


