Memòria de l’Associació
GRASH – HAITÍ SOLIDARIDAD: Associació Haitiana
NIF: G55226112

PRESENTACIÓ.
Associació GRASH-Haití Solidaridad: Associació Haitiana
Definició: Grupo de Apoyo a la Solidaridad de Haití (GRASH)
La promoció i difusió de les activitats dels haitians i immigrants que resideixen en Espanya i la
seva vinculació con el país de origen des de la solidaritat com a factor humà essencial, des de una
perspectiva de futur, apostant pel diàleg intercultural, assumint la diferència com una oportunitat
per enriquir-se amb altres cultures, amb altres formes de pensar i actuar. Tot això basat en la lluita
per la igualtat d’oportunitats i el respecte al marc democràtic .

Missió
Article 1
Amb la denominació: Associació GRUPO DE APOYO A LA SOLIDARIDAD DE HAITÍ (G.R.A.S.H.)
amb el nom popular "Haití Solidaridad" es constitueix com Associació sense ànim de lucre No
Governamental que regula les seves activitats d’acord amb el que estableix la Llei 4/2008, del 24
d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, la Llei orgànica
1/2002, del 22 de març, reguladora del dret d’associació, i els seus estatuts.
Article 2
Els fins de l’associació són:

1. Promoure el coneixement, principalment a Catalunya però no exclou altres possibilitats a
Espanya, de la cultura haitiana, el seu art en general, la música, el turisme, la pintura, la
gastronomia, l‘artesania, etc. Totes les diferents manifestacions artístiques en general.
2. Donar suport i ajuda a les persones en situacions difícils a Haití (las famílies, els nens, els
nens del carrer, intervenció i integració social) de la conca amb les persones originàries
d’Haití que visquin o resideixen a Catalunya i a Espanya.
3. Afavorir el coneixement de la realitat haitiana a Catalunya i a Espanya.

4. Realitzar activitats relacionades amb la cooperació, el desenvolupament i el foment de la

solidaritat entre els pobles català i haitià.

5. Reforçar la presència de Haití a Espanya i a Catalunya especialment.
Per aconseguir els seus fins, l’associació realitza les següents activitats:

1. Participar activament en la vida cultural d’Espanya, particularment a Catalunya per recollir
fons a favor d’Haití.

2. Promoure els intercanvis i la col·laboració entre les instàncies educatives d’Espanya i
Haití, a xarxa de relació especial amb les diferents comarques, ajuntaments,
organitzacions amb les que GRASH col·labora a Haití.

3. Fomentar els intercanvis amb altres associacions i amb altres col·lectius o cercles haitians
dins i fora del territori català en la realització activitats solidaries i culturals per donar a
conèixer Haití.

4. Fixar un mecanisme que permet ajudar a persones en situacions difícils en Haití, o haitians
que resideixin a Espanya.

5. Col·laborar i canalitzar la distribució d’ajudes que es puguin rebre per mitjà d’aquesta
organització, fins a Haití.

6. Donar a conèixer el turisme a Haití, llocs a visitar i conèixer cultura. Promoure la música i la
gastronomia haitianes.
7. Organització d’actes com conferències, tertúlies, debats, exposicions d’arts, concerts i
festivals musicals, etc.

8. Organització de viatges, excursions d’Espanya i a Haití, d’Haití a Espanya i Catalunya, així
com excursions dins del territori espanyol i fins i tot Catalunya.
Aquestes activitats poden ser desenvolupades pel propi GRASH de manera directa, o bé a través
de la participació como a soci d’una altra organització o entitat de identitat similar.

Article 3
El domicili de l’associació s’estableix a Barcelona i a Figueres. Direcció: Carrer Juli Garreta, 2, 3c.
Codi postal: 17600.
Les funcions d’aquesta associació s’exerceixen majoritàriament a Catalunya i també en altres
províncies d’ Espanya on resideixen els haitians i associació col·laboradora.
Previ acord de la Junta General, el domicili social es podrà canviar en qualsevol punt del territori
català i Espanya. Les administradores podran acordar el trasllat dins del mateix municipi, així com
la creació, supressió o trasllat i delegacions tant en territori nacional com a l’estranger.

Socis i Beneficiaris/destinataris
Número total de socis (al llarg de la història de l’Associació): indefinit
Socis actualment en alta: 12 persones
Actualment participen un total de 183 joves haitians a Haití amb el suport d’una organització
asoció antigua scouts .
Els estudis que cursen actualment: Primària, ESO

Membres de GRASH.
El passat mes d’aquest any van participar en activitats a favor de Haití amb artista haitian Ronald
lindor en Figueres que resideixen en Andalucia que son amics de Haití com convidat d’associació
haitiana total de 12. En la seva majoria resideixen en la ciutat/província de Barcelona, Girona .
Promogudes per l’associació, de caràcter cultural, de convivència i d’integració en l’ambient
soci-cultural català.
Requisits exigits per ostentar la condició d’usuari: CAP

ORGANITZACIÓ
Mitjans personals
Òrgans de Govern.
Assemblea General de socis
Junta Directiva
President
Raymond Jean Julien
Vicepresident
Lesly Lamothe
Secretari
Laura Moreno Segura
Vocals
Delegado Bcn. Laura Moreno
Els membres de la Junta Directiva exerceixen
el seu càrrec gratuïtament (art. 18 estatuts).
Direcció Executiu
Consell Directiu: tots els càrrecs són voluntaris
President
Vicepresident
Secretari

Raymond Jean Julien
Lesly Lamothe
Laura Moreno

Delegada. Bcn
Tesorero.
vocal
vocal

Laura Moreno seguro
Kenley Evens Jean Julien
Juan Alfonzo Zapata
Jenny Fernandez

_____________________ ________________ ________________

Personal voluntari no remunerat
Número total de voluntaris:4
Activitats en les que participen: tota activitats

Mitjans materials
Seu social
Direcció: Carrer Juli Garreta, 2, 3c
Títol de gaudi del local (cessió d’ús, etc.):
Equipament:
0
Ordinadors:
0
Fotocopiadora:
0
Aules (informàtica,
gimnasi, cuina ...):
0
Auditori:
0
Biblioteca (fons de llibres): 0
Altres:
0
Vehicles:
0
Altres seus (en cas d’existir grups) Nom del grup:

Direcció:
Títol de gaudi del local (cessió d’ús, etc.):
Equipament: 0
Ordinadors: 0
Aules (informàtica,
gimnasi, cuina ...): 0
Auditori: 0
Biblioteca (fons de llibres): 0
Altres: 0

Serveis contractats: Asegurador per la asociació ( la catalán
asegurador)
RECURSOS ECONÒMICS
Pressupost anual de l’entita/año2021-2022
Gastos Actividades:{ Personales:
1300€
Gastos Materiales :
230€
Transporte:
270€.
Proyecto Agua y saneamiento, Educación en Haití. :
8000€.
Gastos por operacion
:
300€
Proyecto de dos aulas por en centro educativo integrado Haití : coste 6500€
Total Gastos.

:

INGRESOS de Grash- figueres:
Donaciónes i socios.
Quotes miembros :12*30€/año.
Entrada colaboradoras francia :
activitat exposicio de cuadros haitianos
TOTA Ingresos

16600 €

=160€
= 360€
= 880€
= 8000 €
=9.400€

PERCENTATGE

Despeses per activitats (quotes membres associats): 12*30€ =360 €%
Recursos obtinguts per esdeveniments:_0__%
Donatius: 90 %/membre i particular
Subvencions privades (empreses i/o fundaciones):__0_%
Subvencions públiques: _0__%

ACTIVITATS DE CARÀCTER ORDINARI
a) Descripció de cada activitat
Sensibilització de la cultura haitiana perquè els catalans i espanyols visitin Haití i artístic
1.1 Nom de l’activitat: . Exposición cuadros de pinturas haitianas en barcelona ,Figueres .Girona,
(coordinadora de ONG de girona).
Objectiu: dia portes obertes 18 de novembre Batalla de Vertier (nostre imperi
Dessaline),exposición solidaria para apoyar en proyecto de aula e. El CEI HAITI
Metodologia: participativa
Número de participants: 13/persones/taules

Ritme de funcionament:
Professionals que ho imparteixen: Membres de l’Associació i children of africa.
1.2 Nom de l’activitat : conferencia exposición de cuadros haitiano
Objectiu:Celebración dia Independencia de Haiti y de dia la bandera ( 1 de enero, 18 mayo )
Metodología:Informatiu ,online,radio,periódico, POTSE PRESENCIAL
Número de participantes:indefinido
Ritme de funcionament:
Professionals que ho imparteixen:miembros de Grash-Espagne
Associació haitiana GRASH: Memòria
a tipus para Associacions.

Àrea de participació social i solidària
1.1 Jornades de sensibilització a los membres i voluntariat/exposición de pintura haitianas.
Objectius:conèixer la cultura haitiana/ ferias mes de abril -mayo con ayuntamiento figueres
Activitats i/o campanyes: Exposición de pintura haitiana + sensibilització
Número i edat de participants:
totes les edats
Data / Calendari:
varia anualment
1.2 Intercanvis solidaris a l’estranger amb Org Panafricana Barcelona
Objectius: sensibilitzar la comunitat catalana que viuen a Catalunya per solidaritzar-se amb el
nostre país y amb pais africano,latina Americana
País de destinació:
Haití
Programa:
viatjar solidari i fer turisme a Haití
Número i edat de participants: totes les edats (joves majors de 18 anys)
Data / Calendari: 2022
2. Nom de l’activitat: participacio multicultural en los talleres ,higiene corporal i gastronomía
haitiana i musical Exposición de pintura y cultura haitiana en figueres, barcelona, girona
Objectiu: feria y fiesta de Figueres ,presentar el menjar haitià a la comunitat
Empodesa/figueres,presentar los producte de cultura haitana
Explicació de l’activitat: preparació de menjar, còctel, música, etc., de la cultura haitiana ,participar
en las d'activitat per centre Educatiu en Haití(CEI)
Número de participants: la comunitat, els pobles catalans
Data / Calendari: depèn de l’activitat de l’ajuntament
...

b) Cost anual de cada activitat
Relació d’activitats

Despeses directes imputables a cada activitat (monitors, material...)
1.1 Depèn de cada persona
1.2
______
etc...
3.1 Cotització de cada membre
etc...
___1o eu /mensual_y 30 euros/anual_.

ACTIVITATS DE CARÀCTER EXTRAORDINARI
Descripció de l’activitat
Nom de l’activitat: seisme en Haití o situació catastròfica en el nostre naturales en el país
Objectiu: sensibilització per mobilitzar recursos en col·laboració amb alte organització que treballa

en Figueres y per la solidaridad de Haití i África.
Data / Calendari: indiferents
Cost / Finançament de l’activitat: depèn de la situació
Usuaris / Beneficiaris de l’activitat: Haití per mitjà d’associació haitiana i societat catala/Figueres.

GRUPO DE APOYO A LA SOLIDARIDAD DE HAITI (G.R.A.S.H) – Haití Solidaridad
G.55226112 Mail grash.haitisolidarite@yahoo.com /gsolidaridadehaiti@yahoo.com

