Reunió del SOM amb la Seu Solidària
El dissabte 29 de maig del 2010 ens hem trobat per dinar 5 membres de la seu Solidària
i 8 membres del SOM per tal de conèixer uns i altres els objectius i activitats de les
dues ONG i concretar els projectes que ambdues tenim a Santa Rosa del Peñón,
Nicaragua.
La Seu Solidària ens expliquen que a Santa Rosa hi han col·laborat i encara hi tenen
varis projectes: pavimentar carrers, sostres de zinc, cooperativa per recollir el gra,
potabilització aigua, internet, plaques solars, ampliació freqüència ràdio Ajuntament,
música, terreny camp de futbol, bàsquet i voleibol , biblioteca. Ens informen que l’
editorial Casals envia llibres periòdicament a Nicaragua i que poden acabar d’ omplir
els contenidors amb llibres que nosaltres volguéssim enviar alguna vegada.
Ara La Seu enviarà diners per poder comprar algunes màquines de cosir per les noies
de les comunitats que el desembre acabaren el curs de cosidores i ara no tenen feina per
falta de màquines de cosir.
El SOM els expliquem el projecte que tenim amb l’ Associació Dariana, que té l’
objectiu de formar noies joves en costura, al mateix temps que es potencia la seva
alfabetització i la formació en salut e higiene.
A partir de l’ anàlisi de les mancances que veiem uns i altres a Santa Rosa fem les
següents propostes:
- Les noies que ja estan acreditades com a costureres han de poder fer servir les
màquines de cosir del projecte els dies que no estan ocupades per la promoció
que actualment s’ està formant.
- S’ hauria de crear una cooperativa amb les noies de la primera promoció
- L’ Associació Dariana, que és la que coordina el projecte a Santa Rosa, hauria
de fer un estudi de mercat per conèixer les necessitats d’ aquest tipus d’ ofici i
quantes promocions és convenient formar.
- La cooperativa podria establir relacions amb León i amb altres ciutats properes
per donar treball a les noies acreditades
- S’ hauria de formar més intensament a algunes noies que més endavant
poguessin fer de professores de costura per les següents promocions.
- Estaria bé que cada any anés algun cooperant , ja sigui de la Seu o del SOM, a
Santa Rosa i que en tornar pogués fer activitats de sensibilització a totes dues
poblacions.

A les 6h de la tarda acabem la trobada satisfets del mutu coneixement i amb ganes de
tornar-nos a trobar periòdicament per anar avançant en la tasca que duem a terme
ambdues ONG a Santa Rosa del Peñón, Nicaragua.

