MEMÒRIA PROJECTES ANY 2007

Durant aquest any 2007 l’Associació ha anat treballant en l’elaboració de diversos
Projectes que esperem que es puguin portar a terme en els propers anys.
El nostre objectiu s’orienta a la millora de la sanitat i de la Formació, eixos
principals del desenvolupament d’un país.

A/ A LA CIUTAT DE SANTO DOMINGO
A-1 Projecte “Construcció d’una Residència per a estudiants universitaris
de la zona rural” a la ciutat de Santo Domingo.
El Fons Català de Cooperació (Ajuntament de Mataró) ha concedit una subvenció
que permetrà començar les obres.
El Projecte preveu construir una residència d’estudiants amb una capacitat màxima
de 80 places per a poder donar allotjament, mentre realitzin els seus estudis
universitaris, a joves dominicans d’ambdós sexes provinents de les zones rurals del
país, que siguin batxillers i que no tinguin recursos econòmics. La Residència, a
més a més d’oferir un espai per a viure també vol ser un espai d’acompanyament a
nivell professional i humà d’aquests joves, una vegada instal·lats a la ciutat.

A-2 CENTRES SOCIALS DELS BARRIS DE SANTO DOMINGO

A República Dominicana sovint ens trobem que les parròquies del barri
assumeixen les tasques que el propi país no pot o no vol abastar.
Com és ja general en aquest país, les parròquies dels barris treballen com a
Centres socials i procuren proveir dels serveis bàsics per aconseguir que els
seus habitants tinguin una vida més digna.
Sovint es proveeixen de Centres mèdics i serveixen com a centres de
Formació d’infants, joves i adults a més de ser centres d’acollida.

-

AL BARRI LAS CAÑITAS i 24 DE ABRIL

La comunitat dels barris Las Cañitas i 24 de Abril estan situades a Santo
Domingo Est. Són considerats com a barris amb condicions de risc per la
concentració dels assentaments en zones vulnerables d’inundacions. Hi ha
un deficient disseny estructural en la construcció d'habitatges i edificacions,
dimensions inadequades de les vies d'accés vehicular i de vianants i la
ubicació de l'assentament és en els marges dels rius.
El barri 24 de Abril confina amb el barri de Las Cañitas. Són dos barris
que bé podrien considerar-se el mateix, per la similitud de les condicions i
per la relació que entre ells hi ha de col·laboració i d'esforços comuns.
Joselito Pérez Beltré és el rector d'aquestes dues parròquies l'Ascensió
(barrio Las Cañitas) i Sant Rafael (barrio 24 de Abril).

Projecte “Cap nen sense papers”
L’objectiu és dotar els nens d’aquests barris dels papers, la cèdula de identitat amb
els quals podran tenir accés a la sanitat i a l’educació, entre altres coses.
* A partir dels concerts organitzats per l’associació i la venda de llibres RECULL, es
van portant a terme les gestions administratives.

Projecte “Analitzador hematològic ”
El projecte preveu dotar de material sanitari al Centre mèdic del barri 24 de Abril,
que dóna cobertura a 1.500 persones.
* La Fundació Maria Francisca Roviralta, de Barcelona, ens va concedir durant el
mes de maig l’Analitzador Hematològic pel Centre.

-

AL BARRI DEL ALMIRANTE

Projecte “Medicaments als centres de Salut”
L’Associació s’ha encarregat de fer les gestions necessàries perquè Farmamundi ALH, de Paterna (València) enviï medicaments i material sanitari al Centre Mèdic de
Santo Tomás de Villanueva que està dirigit per religioses.

B/ZONA RURAL A L’INTERIOR DE L’ILLA, A LA ZONA DE LOS GUINEOS
Projecte “Capacitació en gestió i desenvolupament comunitari” per a la
zona rural de “La Cuchilla (Los Guineos-Monte Plata)
El Projecte preveu treballar en la comunitat de La Cuchilla que està ubicada a
Yamasá, municipi de la província Monte Plata en la zona nord-est de la República
Dominicana i està dirigit sobretot a les dones.
Aquest projecte comprèn dues fases: una fase de formació per a unes 50 famílies.
Aquests cursos es caracteritzen per la poca durada i tenen la finalitat de capacitar
unes 200 persones promig, organitzades per famílies. La segona fase té una
vessant col·lectiva: la construcció d’una granja i una part individual: el lliurament
de 30 truges en capacitat productiva a igual nombre de mares de famílies per a la
criança domèstica.
* Aquest Projecte està pendent de l'adjudicació d'una subvenció d'entitat financera.

