MEMÒRIA PROJECTES ANY 2012

Durant aquest any 2012 el gruix del treball de l’Associació ha anat dirigit al Projecte
de la provincia de Monte Plata. Un projecte de quatre anys amb molta envergadura.

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).

1/ Projecte “Cap nen sense papers( Las Cañitas)
L’objectiu és dotar els nens i nenes d’aquests dos barris de les Actes de
naixement i la cèdula d’ identitat amb la qual podran tenir accés a la sanitat
i a l’educació, entre altres coses.
Aquest Projecte es finança amb els beneficis dels concerts que durant l’any
es van portant a terme.
El procés és lent ja que, per a tramitar les Actes dels infants s’ha de tenir
almenys l’acta d’un dels pares i, sovint tampoc tenen aquesta
documentació. Les actes “tardanes” són més costoses i més lentes de
tramitar.
Els nens i nenes que obtenen aquesta documentació són, la majoria,
alumnes de l’escola Pituca Flores.
La mitjana d’Actes anuals que s’aconsegueix és de 15.

B/ZONA RURAL A L’INTERIOR DE L’ILLA, A LA ZONA DE LOS GUINEOS

Projecte “DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL DE
LOS GUINEOS”
Aquest Projecte està pensat per a un procés de quatre anys, aquest any
2012 ha estat el primer. És un Projecte que inclou nou objectius:
1/
2/
3/
4/
5/
6/
7/
8/
9/

Capacitació i formació maternoinfantil
Gestió d'actes de naixement
Dotació de beques per a estudiants
Educació bàsica general
Atenció sanitària
Millora i adequació dels habitatges
Projecte productiu: granja avícola
Projecte productiu: botiga d'aliments
Compra d'una furgoneta

A partir del juliol del 2012, mes en el que el Fons Català de Cooperació va
aprovar el projecte, s’han pogut treballar amb més intensitat els Objectius
1-2-3-4 que ja s'havien iniciat fa uns anys amb el treball de la Vicaria de
l’Arquebisbat de Santo Domingo i que ara doncs, està reforçat pel Fons
Català i l’Associació de Mataró.
L'objectiu 9 està ja FINALITZAT, amb la compra de la furgoneta.
Les persones que tenen cura del Projecte i que actuen com a contrapart
nostra a Santo Domingo són l’Anna Maria Ollé i en Domingo Legua.
Entrar a aquestes comunitats no és tasca fàcil. El concepte de "Comunitat"
encara s’ha de treballar molt, perquè cadascú procura per la seva pròpia
particularitat i no pel bé de tots. També hi ha uns líders que s'han anat fent
lloc i és tasca de les persones que estan treballant en aquest projecte, anar
donant a entendre aquesta tasca col·lectiva. Des de la perspectiva de la
Vicaria i de L'Associació Amics de la República Dominicana volem mostrarlos les ganes de participar en el creixement de la zona i de les persones i
que bàsicament el que es vol fer és un acompanyament fins que ells siguin
capaços de caminar sols. Per tant, això implica un treball comunitari i això
és tasca de tots els que hi viuen.
Cada final d’any s’elabora un Informe de Seguiment que s’envia al Fons
Català on s’hi explica el procés que s’ha seguit, es presenta el balanç
econòmic de l’any en curs i es proposen noves estratègies a seguir.

