
 

MEMÒRIA PROJECTES   ANY 2013 

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 dels barris de Santo Domingo en els quals treballem, 

amb la compra de material necessari per al seu funcionament.  

 

A/ A LA CIUTAT DE SANTO DOMINGO 

 

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. 

 
- 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. La 

mitjana d’Actes anuals que s’aconsegueix és de 15. 

 

- 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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 tres estudiants: una alumna de Primària a 

Santo Domingo i dos alumnes d’Universitat, a Santiago de los Caballeros. 
 

C/ A LA CIUTAT DE SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 

Projecte “ANA ISABEL” (Hospital Oncològic) 

L’Associació s’ha fet càrrec dels tràmits del transport dels 39 llits, 28 

matalassos i 2 lliteres de l’Hospital Can Ruti a l’Instituto Oncológico Regional 

del Cibao a partir dels donatius que s’han  rebut.  
 

   

 

D/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 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.  

Es va començar el gener de l’any 2012 i té previst acabar-se el gener del 

2016. 
És un Projecte que inclou 9 objectius i que coordinen l’Anna Ma Ollé i en 

Domingo Legua des de la Vicaria de Santo Domingo: 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 



 

 

 

1/ Capacitació i formació materno infantil 

Aquest Objectiu segueix amb molta empenta. S’han pogut seguir les 
reunions mensuals amb les Consejeras i les mares embarassades amb fills 

petits. La participació de les reunions és estable i hi ha un seguiment acurat 

en les quatre comunitats on es fan les trobades. 

Col·labora la Pastoral Materno Infantil de la Vicaria de Santo Domingo. Les 

trobades són mensuals i en cada una d’elles es tracta un tema per a 

desenvolupar. 

 

 
 

 

2/ Gestió d’ actes de naixement  
S’ha continuat el treball de la Gestió d’Actes de naixement tardanes amb la 

coordinadora Yolanda Rosario (persona que viu a una de les comunitats) 

que té cura d’avisar els pares i mares per baixar, generalment a Bonao, a 

gestionar els documents amb ells. Sovint aquestes gestions són molt lentes 

i els resultats a llarg termini. 

 
3/ Dotació de beques per a estudiants 

La jove Masielina Báez que es va desplaçar l’any passat a viure a Santo 

Domingo ha seguit aquest 2013 els seus estudis d’Infermeria. S’han fet 

proves per a nous joves que iniciaran els estudis al 2014 a la ciutat de 

Bonao, a prop de la zona on viuen.  

  

4/ Educació bàsica general  
Imprevisiblement hi ha hagut la possibilitat d’adequar un espai de la Vicaria 

que ha quedat lliure, amb el que no s’hi comptava i que s’ha destinat a ser 

la Biblioteca, Aula de Reforç i, alhora, Centre de Trobament de les 

comunitats, una de les mancances molt especificades i reclamades en 

l’Informe de la Diagnosi Rural que van realitzar els dos estudiants del Setem 

l’any 2012. La coordinadora és Dulce María Peralta, mestra d’una de les 
escoles.   

En aquest Centre s’hi han realitzat els Tallers d’estimulació primerenca, 

Xerrades formatives i Cursos de formació. 

L’apartat d’Alfabetització de moment s’ha aturat ja que des del govern 

s’està incentivant un programa que es diu "Quisqueya aprende contigo" 

donant suport a entitats perquè preparin i formin professors per a una 
alfabetització general al país.  

 



 

 

 

L’Editorial Susaeta ha fet, una vegada més, una donació de llibres: contes 

infantils i llibres de jocs formatius i puzzles. 
 

 
 

 

5/ Atenció sanitària 

Aquest Objectiu s’ha engegat aquest any i hem pogut comptar amb l’ajuda 

de la Fundación Activo 20-30 de Santo Domingo, que s’ha fet càrrec de 

l’Operatiu mèdic, amb la participació d’un miler de persones de les 
comunitats de la zona. S’han organitzat trobades prèvies per a 

l’organització de l’Operatiu que han fet cohesionar les comunitats i això es 

valora quasi més positiu que l’Operació en si. 

 

  
 

6/ Millora i adequació de les vivendes 
Aquest Objectiu no s’havia pogut iniciar al 2012 i aquest any hem invertit el 

corresponent al 2012 i 2013.  

Durant el mes de febrer i març es van rehabilitar 14 cases. Es van prioritzar 

les de les persones malaltes, avis, vídues o els que estan en situacions de 

penúria 

Durant els mesos d’octubre i novembre hi va haver la segona tanda de 
construcció i reparació de 16 vivendes més. 

 

 



 

 

 

9/ Compra d’ una furgoneta  

La compra de la furgoneta ja es va realitzar l’any 2012. Durant aquests tres 
anys l’ajuda va dirigida al manteniment del vehicle. 

 

Projectes productius: 

7/ Projecte productiu: granja avícola  

8/ Projecte productiu: botiga d’aliments 

 

Aquests dos Objectius encara no s’han iniciat i, tal com hem manifestat al 
Fons Català, es descarta poder engegar el de la Botiga d’aliments. 

S’està en converses perquè la granja avícola pugui entrar en funcionament 

aquest proper any 2014. 
 

 


