MEMÒRIA PROJECTES ANY 2014
Els Projectes que porta a terme l’Associació van dirigits cap a:
-projectes de desenvolupament local de zones desafavorides de l’interior de l’illa que
requereixen un treball a llarg termini. Aquests projectes estan recolzats pel Fons Català de
Cooperació i l’Ajuntament de Mataró.
-l’ajuda als Centres mèdics o Tallers, de barris marginals de Santo Domingo en els quals
treballem, amb la compra de material necessari per al seu funcionament.
-aportacions puntuals de projectes sol·licitats que creiem necessaris de la mateixa illa o
d’altres països.

A/ A LA CIUTAT DE SANTO DOMINGO

A.1 CENTRES SOCIALS
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.
-

A.1.1/ 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).
Com cada any, es continua ajudant a la Gestió administrativa per a dotar els nens i nenes
d’aquests dos barris de les Actes de naixement o la cèdula d’ identitat amb la qual podran tenir
accés a la sanitat i a l’educació, entre altres coses.
Els nens i nenes que obtenen aquesta documentació són, la majoria, alumnes de l’escola
Pituca Flores, situada al costat del riu Ozama.
Aquest any s’han gestionat 20 actes de naixement.

Projecte “TALLERS LABORALS PADRE ABEL” (Las Cañitas).
Així com la Parròquia Sant Rafael disposa del Centre mèdic, a la Parròquia de l'Ascensión hi ha
ubicats els Tallers del Padre Abel.
L'any 2000, es van inaugurar els Tallers Laborals del Padre Abel. Aquest és un Centre
d'educació tècnic-vocacional, que culmina una etapa de lluita pel progrés i pel que els
habitants del barri han anomenat "la pacificació".
En els inicis només s'impartien cursos d'Informàtica, Pintura sobre tela, i més tard es van
ampliar amb altres cursos d'acord a les demandes dels joves i també amb una visió de futur:
l'aprenentatge podia reportar a molts d'ells seva professió i forma de treball.
Actualment s'ofereixen cursos de Rebosteria, Màquina Industrial, Informàtica, Tapisseria i
Comptabilitat.
Durant aquest any 2014 i gràcies a l’ajuda econòmica de la Fundació María Francisca de
Roviralta, s’ha pogut dotar l’Aula d’Informàtica amb 20 ordinadors.

-

A.1.2/ AL BARRI ENRIQUILLO DE HERRERA- Centre mèdic

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 material sanitari”
El Centre mèdic del barri Enriquillo s’ha pogut beneficiar d’una Planta elèctrica que va atorgar
la Fundació M. Francisca de Roviralta. Amb aquesta Planta, l’energia arriba d’una forma
continuada sense talls de llum evitant que els aparells mèdics no es facin malbé i es pugui fer
una bona atenció mèdica.

A.2 BANCO DE ALIMENTOS
Aquest any 2014 en Domingo Legua ha fundat el Banco de Alimentos a Santo Domingo. Té com
a gerent a en Julien Boulliard i estan fent un gran treball. A República Dominicana no es
coneixia aquesta Fundació. L’Associació ha ajudat a donar una empenta econòmica en el seu
inici. A partir del Banc d’Aliments s’ajuda a unes 2.000 persones a través de 34 institucions.

B/ A LA CIUTAT DE SANTO DOMINGO i SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Projecte Beques d’estudi per a infants i joves
Durant aquest any s’han becat a vuit estudiants.
Sis d’ells pertanyen a la Fundación Pico Duarte, fundació que els tutela i paga el seu
manteniment durant l’any i, dos més, són estudiants de Santiago de los Caballeros.

C/ A LA CIUTAT DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS
Projecte “ANA ISABEL” (Hospital Oncològic)
L’Hospital de Can Ruti de Badalona va oferir 39 llits hospitalaris a l’Hospital “Instituto
Oncológico Regional del Cibao”, de Santiago de los Caballeros i l’Associació es va fer càrrec del
seu transport.
D’aquesta col·laboració i a partir del voluntariat d’una persona que treballa als dos hospitals
oncològics de Santiago, ha sorgit el Projecte de Prevenció del càncer d’úter “Ana Isabel” a la
frontera amb Haití. Durant l’any es realitzen diversos Operatius mèdics a La Loma de Cabrera.
S’han signat ja els documents per a iniciar la Fundación Ana Isabel. Durant aquest any s’ha
habilitat un dispensari per a una millor atenció als pacients. S’ha atès a un total de 285 dones.

D/ZONA RURAL A L’INTERIOR DE L’ILLA, A LA ZONA DE LOS GUINEOS (província de Monte
Plata)

Projecte: “DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL DE LOS GUINEOS”
Aquest projecte és finançat per l’Ajuntament de Mataró a través del Fons Català de
Cooperació, de l’Associació Amics de la Rep. Dominicana de Mataró i entitats diverses de Santo
Domingo. Aquest any també ha col·laborat l’ Ajuntament d’Alella.
Es va començar el gener de l’any 2012 i té previst acabar-se el gener del 2016. La població de la
zona està repartida en nou comunitats: La Curva, la Cuchilla, Pepepérez , El Portón, El Cinco, El
Llano, Piedra Azul, i El Camarón i Rancho Arriba.
L’ajuda arriba a una població de 3.000 persones.
És un Projecte que inclou diversos Objectius i que coordinen l’Anna Ma Ollé i en Domingo
Legua des de la Vicaria de Santo Domingo:
A/ Capacitació i formació materno infantil
Aquest Objectiu s’ha consolidat i ja és un referent per a les dones que viuen en les comunitats.
L’Anna Maria Ollé coordina les reunions en les que es parlen de temes de sanitat i de cura dels
nens. Col·labora la Pastoral Materno Infantil de la Vicaria de Santo Domingo.

B/ Gestió d’ actes de naixement
Tot i que les gestions són molt lentes i encara els propis dominicans no ho consideren
important, anem fent aquest treball, de mans de la Yolanda Rosario.
C/ Dotació de beques per a estudiants
Aquest any hem optat per canviar el criteri dels joves becats. Potenciem els joves a que
estudiïn en la pròpia zona on viuen. Això ha fet créixer les demandes i l’ interès per a estudiar.
Estem molt contents amb les bones qualificacions que van traient. Actualment hi ha 20 joves
becats.
D/ Educació bàsica general
L’encert de la creació del Centro San José i el tipus de docència que s’hi està fent (Tallers
d’aprenentatge precoç, Biblioteca, Reforç escolar) ha possibilitat el creixement d’estudiants i
l’assessorament a d’altres mestres. També la creació del Rincón tecnológico ha motivat a joves
i a mestres a estudiar. La persona que té la responsabilitat de tot aquest Objectiu és Dulce
María Peralta.
E/ Atenció sanitària
Aquest Objectiu es fa cada dos anys. L’any vinent es farà un Operatiu mèdic.
F/ Millora i adequació de les vivendes
Com l’any passat, en Domingo Legua junt amb els voluntaris de la Vicaria, han pogut rehabilitar
les vivendes de la gent que més ho necessitava.
G/ Projecte productiu: granja avícola
Aquest any s’ha pogut reiniciar la granja avícola que havia estat inaugurada l’any 2010 però
que, per problemes de personal es va haver de tancar. S’ha arranjat la granja i ha començat ja
el Projecte amb la compra de pollets per a engreixar i la posterior venda, de la qual, una part
dels beneficis va per a la comunitat. L’ajuda del Fons Català és d’un any i ha de servir per iniciar
el projecte que ha de ser productiu i s’ha d’autogestionar per sí mateix. Així doncs s’inicia i
s’acaba l’any 2014.
D/ Camioneta
La compra de la camioneta va ser a l’any 2012. Durant els anys posteriors només hi ha les
despeses de manteniment.

E/ MÉS ENLLÀ.... GUINEA EQUATORIAL
Amb el nom “Per al desenvolupament dels pobles” al estatuts, vàrem establir que estàvem
oberts a fer alguna aportació, sempre que es pogués, a d’altres països que se’ns demanés
ajuda puntual. Doncs bé, ens va arribar des de Bata una sol·licitud d’ajuda per a l’ escola “El
Buen Pastor”, escola d’un barri marginal dedicada a acollir nens orfes. L’ajuda ha estat per a
comprar mobiliari indispensable com taules, armaris i un ordinador. L’escola té 400 alumnes.
El responsable és en Felipe Nsue.

ACTIVITATS PER A SENSIBILITZAR I PER A DONAR A CONÈIXER LA
NOSTRA ASSOCIACIÓ, durant l’any 2014

Les activitats que l'Associació ha organitzat durant l'any 2014 són les següents:

FEBRER
• Participació en el transport de llits hospitalaris des de l'Hospital de Can Ruti a
l'Hospital Oncològic del CIAB (Santiago de los Caballeros, RD.

ABRIL
• Sant Jordi: Venda de llibres de segona mà, a benefici del Projectes de l'Associació
Amics de la República Dominicana.

MAIG
• Trobada de socis. Xerrada explicativa de la continuïtat dels Projectes a República
Dominicana.

JUNY
• Participació en la 7a Edició de la NIT de la SOLIDARITAT, organitzat per
l'Ajuntament de Mataró.

• Participació i col·laboració en la 5a Mostra d'entitats de Mataró, amb la
Conferència sobre el Projecte "Desenvolupament rural a la zona de los Guineos"

OCTUBRE
• Revisió i millora del web de l'Associació, per tal de ser una eina de difusió. Nova
adreça: http://arepdominicana.entitats.mataro.cat/

• Entrevista al programa ALTAVEU, de Mataró Ràdio el dia 15 d'octubre, per donar
coneixement a la població de la tasca que s'està duent a terme des de l'Associació.

• Xerrada dels joves voluntaris que aquest estiu han treballat al barri de Las
Cañitas, a Santo Domingo, presentant la seva vivència a la parròquia de Crist
Redemptor, de Barcelona, el dia 25 d'octubre.

• Trobada amb els socis el dia 27 d'octubre. Xerrada amb Miguel Amarante,
dominicà amb el que l'Associació treballa a l'illa.

NOVEMBRE
• Participació a la Festa de la Cooperació, organitzada per l'Ajuntament d'Alella, el
dia 15 de novembre.

Cada mes s’envia la Circular Informativa als socis on es va explicant el procés de tots els
Projectes que s’estan portant a terme així com les activitats de Sensibilització.

