MEMÒRIA PROJECTES ANY 2011
.
A/ A LA CIUTAT DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
1/Presentació de la finalització del Projecte “Adquisició i ampliació d’ un
habitatge per a la creació d’un centre formatiu per a joves dominicans,a
Santiago de los Caballeros
El dia 13 d’abril es va presentar a Can Palauet, la finalització del Projecte que ha
estat subvencionat per l’Ajuntament de Mataró/ Fons Català de Cooperació junt
amb l’Associació d’Amics de la Rep. Dominicana, la Fundación San Jordi (Santo
Domingo) i donacions diverses.
A l’acte va intervenir el regidor de Participació i Nova Ciutadania de l’Ajuntament de
Mataró, el Sr. Carlos Fernández.
A-1/ Projecte:“Adquisició i ampliació d’un habitatge per a la creació d’un
centre formatiu per a joves dominicans, a Santiago de los Caballeros
Durant l’any 2010, aquest ha estat el gran projecte de l’Associació al qual s’hi ha
dedicat tots els esforços.
La contrapart a Santiago de los Caballeros és la Fundación San Jordi i el
responsable n’és en Diego López-Luján.
Aquest projecte ha tingut un cost final de 118.541,91€ dels quals el Fons Català de
Cooperació n’ha pagat 45.934,50€, l’Associació 16.550,10€ i la resta, l’ha cobert la
pròpia Fundación.

A/ A LA CIUTAT DE SANTO DOMINGO
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” (Las Cañitas)
L’objectiu és dotar els nens d’aquests barris dels documents, la cèdula de identitat
amb el qual podran tenir accés a la sanitat i a l’educació, entre altres coses.
Com cada any, a partir dels beneficis de les felicitacions de Nadal, es van portant a
terme les gestions administratives de tothom. És també un projecte a llarg termini.
Els donatius de les felicitacions han estat 1.500€

-

AL BARRI ENRIQUILLO DE HERRERA

La comunitat del barri Enriquillo de Herrera està situada a Santo Domingo
Oest i compta aproximadament amb una població de 18.500 famílies. La
major part d'elles viu en precària situació en unes petites barraques al
costat de la canal on s'aboca el desfet d'aigua negra de tota la comunitat.
Aquest motiu repercuteix en malalties dels nens i els adults.
En el Centre mèdic de la parròquia de San Pedro Nolasco s'assisteix a molta
quantitat de dones embarassades amb problemes de tuberculosi i mala
alimentació i es treballa també en la vacunació dels nens, ja que els mitjans
són insuficients i molt precaris.
Desplaçar-se als hospitals per a molta gent dels barris marginals és
impensable per les despeses que els representa i oferir aquest servei mèdic

des del Centre de la parròquia aproxima la possibilitat d’accedir a la millora
de la salut.
Projecte “Compra d’un Colposcopi per el Centre mèdic del Barri Enriquillo”

La Fundació Maria Francisca Roviralta, de Barcelona ha aprovat la compra
de l’aparell mèdic COLPOSCOPI (d’un cost de 7.100€) pel Centre mèdic del
barri Enriquillo, que dóna cobertura a 2.000 persones.

B/ZONA RURAL A L’INTERIOR DE L’ILLA, A LA ZONA DE LOS GUINEOS
Projecte a la comunitat de La Cuchilla (ubicada a Yamasá, municipi de la
província Monte Plata en la zona nord-est de la República Dominicana)
Des de l’any 2008, coordina aquest projecte l’Anna Maria Ollé.
“Formació bàsica per a homes i dones i acompanyament per a un procés
d’educació tranformadora a partir de la família i de dones gestants d’unes
zones rurals de Yamasá”

L’Associació segueix col·laborant amb la Vicaria de Pastoral Social de l’Arquidiócesi
de Santo Domingo en el procés iniciat des de l’any 2008.
Durant l’any 2011 s’han realitzat: xerrades formatives als adults, xerrades als
joves, operatius mèdics, capacitacions a las “consejeras” perquè puguin ajudar a
les noies embarassades i mares primerenques, gestions de nens sense papers.
Aquest any l’ajuda del Consell Comarcal pels cursos de formació ha estat de 800€.

C- PRESENTACIÓ DE LA SOL·LICITUD D’UN NOU PROJECTE AL FONS
CATALÀ DE COOPERACIÓ
A partir del treball que s’ha anat desenvolupant a la zona de Los Guineos des de
l’any 2007, s’ha cregut que era el moment de poder formular un Projecte que
inclogués totes les tasques iniciades fins el moment.
Així, el 4 de desembre es va presentar al Fons Català de Cooperació la reformulació
del Projecte:
“DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL DE LOS GUINEOS”

