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L’ENTITAT 
 
1.1 Història 
 
És una Associació sense afany de lucre que es va crear el 2 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. Des del 22 d’abril del 2015 som una entitat d’Utilitat 
Pública reconeguts per la Generalitat de Catalunya. 

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 77 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 Porredón            - President 
Rita Baumann Bremenkamp   - Vicepresidenta 
Santos Martínez Barranco      - Tresorer  
M. Teresa Feliu Canaleta       - Secretària 
 
I els Vocals:  
Aurora Angulo Cañete 
Joan Grané Terradas 
Mercè Guixot Rovira 
 
 

ELS PROJECTES  
 
1/ DESENVOLUPAMENT LOCAL DE LA COMUNITAT RURAL DE LOS GUINEOS. 
 
Aquest projecte es va començar el gener del 2012. 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. L’ajuda arriba a una 
població de 3.000 persones. 
Tot i que es preveia finalitzar-lo al gener del 2016 s’ha acordat allargar-lo per 
diverses raons. La primera, perquè encara ens queden recursos econòmics. I la 
segona, perquè considerem que ara ha agafat molta embranzida i les comunitats 
que conformen aquesta població rural estan començant a transformar-se. Amb els 
recursos del Fons Català s’aniran cobrint les despeses de les Beques dels alumnes. 
L’Associació junt amb la Fundació Elser (de Barcelona) es faran càrrec de les 
despeses de la Formació Bàsica i la Vicaria de Santo Domingo tindrà cura de la 
Pastoral Maternoinfantil i Gestió d’Actes de naixement. 
 
La coordinació a Santo Domingo és a càrrec de l’Anna Ma Ollé i en Domingo Legua. 
 
 
A/ Capacitació i formació materno infantil 
Aquest Objectiu  que es va iniciar des del principi del 2012 té la continuïtat amb la 
que es va iniciar. Hi ha alguns alumnes becats que ja intervenen col·laborant-hi. 
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L’Anna Maria Ollé coordina les reunions mensuals 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  
Hi ha 30 actes tardanes de naixement sol·licitades però n’arriben poques. Tot i així, 
la Yolanda Rosario en té cura del seguiment  
 
C/ Dotació de beques per a estudiants 
Es nota que alguna cosa va canviant a les comunitats. Aquest any s’ha instaurat 
des del govern la “tanda extendida”, que fa que els horaris dels mestres i alumnes 
siguin més llargs. Això comporta demanda de més mestres i millor qualificats. 
Aquest any tenim 36 alumnes becats, alguns dels quals participen en els treballs de 
Formació que s’estan realitzant al Centro San José. El fet de que estudiïn més a 
prop de casa seva i trobin els recursos necessaris per a fer-ho, els motiva a invertir 
els seus coneixements a la pròpia comunitat. 
 
D/ Educació bàsica general  
Aquesta Educació Bàsica general engloba: Tallers d’aprenentatge precoç, Biblioteca, 
Reforç escolar, Xerrades a joves i pares i la possibilitat de connexió a Internet pels 
estudiants. També la creació del Rincón tecnológico a una de les escoles ha motivat 
a joves i a mestres a estudiar. La persona que té la responsabilitat de tot aquest 
Objectiu és la Dulce María Peralta. 
 
E/ Atenció sanitària 
L’Operatiu mèdic que s’ha realitzat aquest any ha anat a càrrec de la Fundación Ana 
Isabel, de Santiago de los Caballeros. 120 dones de les comunitats van ser 
traslladades a Santiago per a fer-se les analítiques ginecològiques. 
 
F/ Millora i adequació de les vivendes 
Com cada any en Domingo Legua junt amb els voluntaris de la Vicaria de Santo 
Domingo, han pogut rehabilitar vivendes de la gent que més ho necessitava. 
Durant aquest any s’han construït 15 vivendes. 
 
G/ Projecte productiu: granja avícola  
La granja avícola es gestiona ja ella sola. És un Projecte productiu el qual els 
beneficis que en resulten serveixen per a pagar salaris, comprar de nou els pollets i 
la resta, com a benefici de la comunitat. 
 
D/ Camioneta 
La compra de la camioneta va ser a l’any 2012. Durant els anys posteriors només hi 
ha les despeses de manteniment. 

*** 
 

2/ BARRI DE LAS CAÑITAS, de SANTO DOMINGO 
 

2.1 CAP NEN SENSE PAPERS als barris 24 de Abril i Las Cañitas  de Santo 
Domingo. 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 
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que s’aconsegueix és de 15. El procés, sobretot en la gestió d’Actes “tardanes” és 
molt lent. 

2.2 PLANTA ELÈCTRICA PER A L’ESCOLA PITUCA FLORES 
La Fundació Mª Francisca de Roviralta ha donat l’ajuda econòmica per a comprar la 
Planta elèctrica de l’edifici de l’escola Pituca Flores. Ara que els alumnes assisteixen 
a l’escola més hores, els és de molta utilitat la Planta ja que poden utilitzar els 
ventiladors i la llum d’una forma regular durant tot el dia. 
 
El responsable és Joselito Beltré 
 
3/ COL·LEGI PARROQUIAL “SAN JUAN EVANGELISTA”, de SANTO 
DOMINGO 
 
Des del curs 2014-2015 Leonardo Villillo és responsable de la parròquia i col·legi 
San Juan Evangelista del barri de la Maquiteria, de Santo Domingo. D’aquest 
col·legi s’han becat 11 alumnes. 
També s’ha becat a una estudiant de Periodisme que viu a Santo Domingo. 
 

*** 
 
4/ PROJECTE BANCO DE ALIMENTOS, de SANTO DOMINGO 
Durant aquest any 2015 s’ha continuat ajudant al Banco de Alimentos que en 
Domingo Legua va  fundar l’any 2015, a Santo Domingo. Té com a gerent a en 
Julien Boulliard i estan fent un gran treball. A partir del Banc d’Aliments s’ajuda a 
unes 2.000 persones a través de 34 institucions. 
 

*** 
 
5/ PROJECTE “ESCOLA A BATA”, de GUINEA EQUATORIAL 
L’any 2014 vàrem iniciar una relació amb l’escola orfenat de Bata “El Buen Pastor” 
que està a  càrrec de la germana Montserrat Bela Bibang. La persona responsable 
és Felipe Nsue, qui coordina i ens fa arribar les notícies. 
L’ajuda d’aquest any ha anat dirigida a les reformes i ampliació del menjador de 
l’escola, així com la reparació del pou d’aigua. 
 
 
3- ACTIVITATS PER A SENSIBILITZAR I PER A DONAR A CONÈIXER 
LA NOSTRA ASSOCIACIÓ- 
 
Les activitats que l'Associació ha organitzat durant l'any 2015 són les següents: 
 
GENER 
• Solidarimàgia República Dominicana, al Centre cultural de Sant Pol de Mar. 
 
Dies 23  i 24 de gener:Exposició i venda solidària de peces de ceràmica (donació de 
Pilar Barbal i Rodoreda) i fotografies  de Rep. Dominicana (Joan Grané) 
 
Dia 25 de gener:Cantada de la coral “SANT POL CANTA” en el marc de l’exposició. 
SOLIDARIMÀGIA REPÚBLICA DOMINICANA, amb el Mag Nani. Espectacle de màgia. 
 
 
MARÇ 
• Concert al Monestir de la Immaculada Concepció, el dia 21 de març a càrrec de  
l’organista Joan Casals, de Terrassa, Maria Mateu, soprano i Natalya Chabànova, 
alto.  
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ABRIL 
•. Solidarimàgia República Dominicana, El Mag Nani s’ha desplaçat a República 
Dominicana i ha portat el seu espectacle a totes les comunitats on s’estan portant 
projectes des de l’Associació. 
• Trobada i Assemblea de socis el dia 25 d’abril. Xerrada explicativa de la 
continuïtat dels Projectes a República Dominicana.  
 
 
MAIG 
• Concert a l’església de Santa Susanna el dia 10 de maig a càrrec de: Coral Llaç 
d’Amistat, d’Argentona i Coral d’Adults Contrapunt, de Malgrat de Mar. 

 
 
JUNY 
• Participació en les activitats que des del Consell Municipal de Solidaritat, 
Cooperació i convivència de l’Ajuntament de Mataró s’han organitzat: 
 
Dia 13 de juny:  “Artistes diuen “prou: cap més mort al mediterrani”.  
Dia 18 de juny:  passi de la pel·lícula en v.o. “Difret”. Guió i direcció de Zeresenay 
Mehari.  
Dia 19 de juny:   18a Nit de la Solidaritat. Xerrada : “L’Afganistan més enllà dels 
talibans”a càrrec de Mònica Bernabé, periodista i corresponsal a l’Afganistan durant 
vuit anys. 
Passi del documental “ Vestida de negre”, del programa 30 minuts de TV3. 
 
NOVEMBRE 
• Solidarimàgia República Dominicana, a l’Ajuntament d’Arenys de Munt. Dia 8 de 
novembre. 
• Exposició itinerant de fotografies “República Dominicana: veure-la per viure-la”. 
Dia 8 de novembre a Arenys de Munt. 
 
• Xerrada el dia 28 d’octubre de  la Lluïsa Osa sobre la seva experiència com a 
Cooperant a Santiago de los Caballeros, en un acte que va tenir lloc al local El 
Públic, de Mataró, i organitzat per l’entitat “Dones reporteres”. 
 
DESEMBRE 
• Concert a l’església de Crist Redemptor de Barcelona, el dia 20 de desembre, a 
càrrec de la Coral GENCIANA, amb el director Enric Roca i Torndelacreu. 

•  Entrevista a Mataró Ràdio, dins del programa ALTAVEU on es van explicar els 
Projectes que es porten a terme durant l’any. 

 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 


