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 MEMÒRIA  DE  L’ANY 2010 
 
 
1- L’ENTITAT 
 
1.1 Història 
 
És una Associació sense afany de lucre que es va crear el 25 de maig del 2003 i 
està inscrita al Registre d’associacions del Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya amb el número 28.636 i al Registre Municipal de 
Mataró amb el número 427. 

 
L’Associació té com a finalitat treballar i donar suport tècnic, econòmic i personal 
a tots aquells projectes destinats a ajudar al desenvolupament de les realitats 
més desafavorides de República Dominicana. En aquest moment està formada 
per 74 socis. 

 
L’Associació pretén aportar el seu petit granet de sorra per intentar pal�liar les 
encara greus diferències entre països rics i països pobres.  
 
 
1.2 Junta Directiva 
 
La Junta està formada per: 
 
Jordi Cussó     - President 
Santos Martínez - Tresorer  
Teresa Feliu     - Secretària 
 
I els Vocals:  
 
Aurora Angulo 
Rita Baumann 
Joan Grané 
Antoni Roy 
 
 
2- PROJECTES  
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 aquest any, aquest ha estat el gran projecte de l’Associació en el qual s’hi 
ha dedicat totes els esforços. 
La contrapart a Santiago es la Fundación San Jordi i el responsable n’és en Diego 
López-Luján. 
 
 
Els objectius que la Fundación San Jordi exposava ens van fer decidir per a donar-
los el nostre suport: 
 
Fundación San Jordi: 
“...Un dels mitjans que la Fundación San Jordi té per a complir amb els seus 
objectius és la creació de centres formatius per a joves universitaris (homes i 
dones), on se’ls pugui brindar una formació humana integral més àmplia i més 
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enllà dels seus estudis universitaris i això els permeti ser amos del seu propi destí 
i gestors d’un desenvolupament humà més enllà del que és personal a través de la 
promoció de valors  socio-culturals en els seus ambients. Aquesta funció educativa 
anirà enfocada a la formació de persones que siguin referents socials per a altres 
joves en la promoció de la dona i eradicació del masclisme dins de la nostra 
societat dominicana.                                                                                                                                                                                                                                     
Per aquest motiu, s’ha vist la necessitat d’adquirir i ampliar un edifici, a la ciutat 
de Santiago de los Caballeros que ens permeti incidir en una població universitària 
de 70 fins a 100 joves a l’any, a través de trobades i activitats formatives i també 
la funció de residència universitària per a una part d’aquesta població juvenil amb 
pocs recursos”... 
 
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. 
 

 
2/ Projectes a la comunitat de La Cuchilla (ubicada a Yamasá, municipi de la 
província Monte Plata en la zona nord-est de la República Dominicana) 
 
En aquesta zona, l’Associació va començar a treballar fa uns anys amb en Domingo 
Legua amb la Capacitació de persones de la zona i la Construcció d’una granja de 
pollastres. Els beneficis que genera aquesta granja reverteixen a la població. 
 
Després es va seguir i es continua encara, sota la responsabilitat de 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” 
La Vicaria de Pastoral Social de l’Arquidiócesi de Santo Domingo segueix el procés 
iniciat fa uns anys que, per ser educatiu, entenem que està pensat a llarg plaç tot i 
que està organitzat per cursos anuals.  

Durant aquest any, l’Associació hem pogut comptar amb l’ajuda de dos estudiants 
de Cooperació Internacional del SETEM (Barcelona) que s’han instal�lat durant tres 
mesos en aquesta zona i han fet un estudi i diagnosi dels problemes que tenen 
aquestes comunitats. En la Memòria que ens han lliurat hi fan constar com a greu 
problema, la poca capacitació i formació de les persones, però també les ganes de 
transformar les comunitats.  

La presència d’aquests dos estudiants ha esperonat la comunitat a fer-se preguntes 
sobre quins problemes veuen que hi ha a la comunitat, com es poden resoldre i 
quins recursos i responsabilitat hi posa cadascun d’ells. Les reunions que han 
celebrat amb ells ja han estat tota una “escola” d’aprenentatge, d’organització, de 
planificació i de pensar en el futur que volen per a les seves famílies. Es veu d’una 
manera palpable que falta una Capacitació perquè la pròpia gent pugui resoldre 
temes: des de les formes de sol�licitud a l’administració a l’organització veïnal per a 
fer força conjunta davant d’un problema o dificultat. És així que ens motiva de nou 
a incidir amb tots els recursos que puguem en aquest tema de l’educació.  

També es fan les gestions per a documentar a la població que no té actes de 
naixement.  
 
Aquest any l’ajuda del Consell Comarcal quant els cursos de formació ha estat de 
1.700€.  
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3/ Projecte “Cap nen sense papers” als barris 24 de Abril i Las Cañitas  de 
Santo Domingo. 
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. 
 
4/  Projecte “Compra d’una Planta elèctrica per a un Centres mèdic”  
Aquest any La Fundació Maria Francisca Roviralta, de Barcelona ha aprovat la 
compra de la Planta elèctrica (d’un cost de 10.000€) pel Centre mèdic del barri 24 
de Abril, que dóna cobertura a 1.500 persones. 
 
5/ Ajuda a Haití 
Després del terratrèmol del passat mes de gener es va iniciar una Campanya 
d’ajuda per els damnificats i es va enviar a Domingo Legua 3.020€ qui 
personalment ho va fer a mans de Càritas. 
 
3- ACTIVITATS PER A SENSIBILITZAR I PER A DONAR A CONÈIXER LA 
NOSTRA ASSOCIACIÓ, durant l’any 2010 
 
� Exposició “República Dominicana: “Veure-la per a viure-la” al Centre Cultural i 

d’esbarjo de Sant Pol de Mar. Presentació a càrrec de Jordi Cussó i Joan Grané 
i participació del Trio de Cambra de Sant Pol (Anna Ginesta-Marta Colomer i 
Emili Òrrit). Gener 2010 

 
� Exposició “República Dominicana: “Veure-la per a viure-la” a l’Espai Von 

Balthasar, a Barcelona. Maig-juny del 2010 
 
� Aportació de l’enregistrament dels CDs del musical “Josep i l’abric multicolor” 

de la Sala Cabanyes, de Mataró. Juny del 2010 
 

� Exposició “República Dominicana: “Veure-la per a viure-la” a la Biblioteca 
Fàbrica, de Cabrils. Xerrada a càrrec de Jordi Cussó i Joan Grané i participació 
de la Coral La Concòrdia. Setembre/octubre del 2010. 

 
� Emissió a Mataró Ràdio des del programa ALTAVEU, en el programa “Projectes”, 

d’una entrevista per a presentar l’Associació i l’exposició de fotografies a 
Cabrils el dia 7 d’octubre 

 
� Concert del Trio d’arpa, flauta travessera i fagot (Carme Ubach, Ramon 

Aragall i Xavier Pomerol), de l’Orquestra Simfònica del Vallès,  al Santuari de 
Vilapicina, de Barcelona. 21 de novembre del 2010 

 
� Concert d’orgue i veu: Joan Casals i el Quartet Ègara, de Terrassa, amb la 

participació de la comunitat de Carmelites de Mataró. 27 de novembre del 
2010 al Carmel de Mataró 

 
� Sortida els dies 5-6 i 7 de desembre a Illescas, seu fundacional de l’Associació 

i reunió de socis. 
 

� Aportació de les Felicitacions de Nadal.  
 
� Concert a càrrec de la Coral Primavera per la Pau,, de Mataró a la 

parròquia Crist Redemptor, de Barcelona, el dia 18 de desembre.  
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4- BALANÇ ECONÒMIC ANY 2010 
 
      

     

     

 

  ASSOCIACIÓ D'AMICS REPÚBLICA 
DOMINICANA  

      

 Tancament  2010  
 DESPESES     
 Saldo Banc a 31/12/2009 49.891,66 
      
 PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
      
 600 compres i consums 715,67 
 620 serveis generals 479,32 
 640 despeses de personal 0,00 
 650 pendent execució projecte Fundació Sant Jordi 48.434,50 
 Desviació del projecte 8.850,50 
 651 Desenvolupament projecte Monte Plata 3.500,00 
 652 desenvolupament altres projectes 19.170,00 
 660 despeses financeres 670,05 
 670 altres despeses 15,00 
    

  total despeses 81.835,04  
      
 INGRESSOS     
      
      
 PARTIDA CONCEPTE IMPORT 
      
 700 quotes semestrals i anuals 7.432,00 
 705 donatius de llibres i nadales 3.188,00 
 708 donatius activitats i campanyes 5.448,38 
 720 ingressos socials 5.915,00 
 750 import pendent execució projecte F. San Jordi 0,00 
 751 finançament aliè 13.116,92 
 760 ingressos financers 2,05 
 770 altres ingressos excepcionals 17,18 
      
      

  total ingressos 35.119,53  
      

      

      

 tancament exercici 2010 3.176,15  
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