Puig d’Olena és un Centre Residencial
d’Acció Educativa (CRAE) de les Dominiques de l’Anunciata anomenat
“Mare
de
Déu
del
Roser”.
Col·laborador de la Direcció General
d’Atenció a la Infància i Adolescència
(DGAIA) de la Generalitat de Catalunya. Atent una població de 25 menors tutelats per l’Administració.
La nostra població prové del que podem anomenar “Quart Món”, la infància maltractada, abandonada, infants que viuen separats del seu entorn
familiar. Es pot col·laborar fent un voluntariat o reunint material d’higiene
i/o escolar.

Delegació de Missions
GERMANES DOMINIQUES DE L’ANUNCIATA
Província “Sant Ramon de Penyafort”

Col·labora

Província Sant Ramon
de Penyafort

Molt lligat amb el projecte anterior hi ha les cuines econòmiques que es
poden construir amb materials del propi país i que estalvien llenya, oli i
temps.

ESCOLA PRIMARIA

Sistema de cuina tradicional

Cuina econòmica

Les cuines econòmiques poden ser:
Domèstiques: 135,00 € /u o bé Industrials: 215,00 €/u

El col·legi “Anunciata” segueix
amb la construcció de les aules de primària. Per aquets fi,
es presenta el projecte de moblar les classes. Cadascuna d’elles consta de: taules, cadires, armaris i
pissarres.
El cost aproximatiu és:

Una aula del primer pis: 1.919,49€

Una aula del segon pis: 1.672,95€
Cada conjunt taula- cadira (1er pis): 31,88€
Cada pupitre (2n pis): 24,79€
LLIBRES PER LA
Un armari: 336,49€
BIBLIOTECA
Una pissarra: 70,84€

Fa uns anys es va fer una instal·lació col·locant
un tub porós enterrat a l'hort, per mantenir d'una forma constant la humitat, evitant l'evaporació de l'aigua. Actualment el rec es fa superficial
i el cultiu creix d'una forma irregular. S'està projectant portar les últimes innovacions en el camp dedicat a l'horticultura.
En principi, les instal·lacions han de canviar el seu procés i una persona s'ha
d'informar degudament de la seva aplicació i estudi. Per tot això, cal mecanitzar el treball manual i el sistema de cultiu . El pressupost total puja a:
28.655 €.
Lògicament la inversió és a llarg termini, en funció, d'una banda, dels resultats que s'apliquin i de l'altra, que la persona que es dediqui a la seva
posada en marxa vagi portant endavant el projecte.

RWANDA
El Sr. Marcel·lí Samsó, a través la seva Fundació “Espai Natura i Joventut” és un gran col·laborador de la missió de les Germanes Dominiques de l’Anunciata a Rwanda. Ell i les Germanes plegats, han
iniciat una sèrie de projectes a Ruli amb els que s’hi pot col·laborar
econòmicament. Són:

Es continua amb el projecte d’ajuda als infants en edat escolar.
En les tres comunitats de Filipines: Quezon City, San Carlos City i
Calamba és proporciona ajuda a
l’estudi de nens/es i nois/noies
que per la situació familiar de
precarietat econòmica no poden

Un dels problemes existents en països amb pocs recursos , és la utilització
correcta del foc , especialment a les cuines . Com a conseqüència d'això,
s'ha començat un pla d'actuació a Rwanda i concretament al poble de Ruli . Hi ha moltes dificultats per trobar llenya i cada vegada és més cara . Per
aquest motiu, s'ha realitzat un estudi , arribant a la conclusió que era imprescindible la creació d'un Centre de tall de la fusta . Es va construir un
suport i en ell és col·loquen els troncs i amb una moto serra es tallen els
troncs d'un metre de llarg . Les branques es tallen per paquets d'un màxim
de 40 centímetres . Això ens permet la construcció de cuines econòmiques i evitar la desforestació que actualment es produeix en aquesta part
del país.


Màquina d’estellar llenya: 377,50€/u



Moto serres: 89,00€/u

pagar l’escolarització dels seus
fills, així com la manca de menjar, roba i calçat adequats per ser
admesos a

l’escola. Amb aquesta

ajuda s’aconsegueix pagar la quota
de l’escola, proporcionar aliments
bàsics, roba i calçat senzill, però digna i material escolar.

Les Filipines és una zona de pas de molts tifons amb les
seves conseqüències. Només cal recordar el darrer tifó
“Yolanda”, les conseqüències del qual encara es deixen
sentir. Per això sempre que es produeix algun d’aquests
desastres naturals amb fort patiment per la població es
mira d’ajudar.

YAOUNDÉ– CAMERUN

Els Nordistes són els habitants del Nord del Camerun, la zona més
desèrtica i pobra del país. Els seus habitants, sobretot els joves, baixen cap el Sud, a la capital, per tal de guanyar-se la vida, atrets pels
altres i per la necessitat de mantenir la seva família o de formar
la pròpia. Però venen amb la dificultat de fer-se entendre i comunicar-se. En el grup hi ha
moltes de les dones , que vénen
per ajudar , però romanen aïllades a causa de l’analfabetisme.
Aquest projecte pretén acollir a tots el joves, integrar-los en la societat urbana, formar-los i acompanyar-los.
Pressupost del projecte: 7.770 €.

