Acta assemblea SOM , diumenge 12 de desembre del 2010
Bar del Casal de Cultursa, 18h.
Assistents: Mei Colilles, Roser Fons, Montse Mas , Montse Casas, Silvia Bardés, Montse
Rodríguez, David Guixé, María Besora, María Tripiana, Ivan Vila, Marta Barrera, Claustre
Casserres, Carme Angel.
El dia 12 del mes 12 iniciem l’ assemblea 12 persones. Un a mica més tard s’ incorpora la nº
13.
La Mei Colilles obre l’ assemblea recordant com el desè aniversari ens va permetre endreçar i
posar-ho tot per escrit, així com també incorporar gent jove . Assenyala que estem orgullosos
de fer les coses amb coherència, responsabilitat i transparència i d’haver-nos guanyat
respecte i credibilitat. Afirma que som capaços de transmetre passió, responsabilitat i
compromís en les nostres accions de cooperació i sempre ens basem en les demandes
proposades per la gent dels diferents països on tenim projectes. El SOM no cobra quotes ja
que considerem que la millor manera de collaborar és fent feina i posant les hores
necessàries per tirar endavant els projectes. Tothom collabora amb el SOM amb l’ aportació
personal que creu més adient i per tant els recursos econòmics que ingressem van a parar
pràcticament tots als projectes. ( Veure escrit presentació Mei, adjunt).
Alguns dels temes tractats es presenten en power als assistents:
1.- Lectura acta assemblea del 9 de novembre del 2008.
Es llegeix i s’ aprova l’ acta.
2.- Memòria activitats cursos 2008-2009 i 2009-2010.
La Carme Angel presenta les activitats realitzades durant aquests dos cursos, que han estat
el del darrer aniversari i el següent. Les activitats s’ agrupen en projectes de cooperació a
Tacuba ( El Salvador), Santa Rosa del Peñón ( Nicaragua), Projecte INHURAFE, (Brasil) i
Apecoinca( Perú), i activitats de sensibilització per a la cooperació i el desenvolupament:
xerrades, exposicions, actes solidaris, comerç just.i altres ( Veure els detalls a la memòria d’
activitats, al document adjunt).
3.- Memòria econòmica
La Montse Mas presenta en el power els ingressos i les despeses dels dos anys.
Any 2009:
saldo bancari a 01-11-2008: 14.532,21€
- ingressos:
20.902,55 €
- sortides:
32.635,11€
- saldo bancari a 31-12-2009: 2.799,65€
Any 2010::
saldo bancari a 01-1-2010:
2799,65 €
ingressos :
21.337,97€
sortides:
16.463,12€
- saldo bancari a 30-11-2010:
7.674€
( Veure detalls memòria econòmica a document adjunt)
4.- Xerrades i activitats previstes per a l’ any 2011.
La Mei Colilles explica que ja s’ estan programant les següents activitats:.
- Exposició de pintura de l’ Àfrica, d’ Anna Delgado, del 4 al 18 de desembre. En l’ acte
d’ inauguració l’ Orfeó Nova Solsona cantà una cançó africana.
- Debat Finances Mundials i Globalització, amb Arcadi Oliveras i Vicenç Ferrer, i amb
Oriol Montanyà, de moderador, dissabte 22 de gener, 20h.
- Experiència a Bòsnia, per part de grup Trenkalòs, març
- Turisme Solidari, amb grup Natura del CEL, i amb Pep de l’ Agència Altair.
- Projecte de nutrició d’ infants a Tacuba, El Salvador
La demarcació de Manresa ens dona uns diners per al projecte de Tacuba

-

Projecte de formació en costura de joves de Santa Rosa del Peñón, Nicaragua.

5.- Projecte de Tacuba , El Salvador.
La Marta Barrera presenta l’ estat actual del projecte de nutrició d’ infants menors de 5
anys, a Tacuba.
Collaborem amb l’ associació ADIC del Salvador des de fa uns 8 anys. A Tacuba hi ha uns
24.000 habitants i és un territori fronterer amb Guatemala.
El projecte actual consisteix en l’ apadrinament d’ infants desnodrits. Tenim 35 padrins del
Solsonès. Els infants desnodrits severs se n’han anat sortint i ja no precisen viure durant
mesos al centre de nutrició però com que continuen sorgint nous casos a”las comunidades “
ara s’ han plantejat noves fórmules d’ intervenció.. Els equips mèdics van als pobles a visitar
els infants i als que troben desnodrits els ofereixen baixar al centre cada dia amb les mares,
per tal de poder rebre allà tres menjars, l’ esmorzar, el dinar i el berenar i al mateix temps
les mares reben classes de cuina i de nutrició per tal que puguin aprofitar bé els aliments a
casa no sols amb l’ infant desnodrit sinó també amb els germans.
Claustre Casserres explica que caldria plantejar-se la possibilitat d’ enviar al Salvador
aparells mèdics que aquí ja no es fan servir.
La Mei planteja que es podria fer el trasllat aprofitant els contenidors que una ONG hi envia
periòdicament.
6.- Projecte de Santa Rosa del Peñón, Nicaragua.
La Carme Angel presenta l’ estat actual del projecte de Santa Rosa, que començà quan el
2007 l’ Asociación Dariana ens demanà si podiem subvencionar projectes de dinamització de
joves del poble. En demanaven un de costura per a noies , i dos per a nois ,un de fusteria i un
de construcció. El total de diners pujava molt i els diguérem que sols en podiem pagar un
durant tres anys. Ells decidiren fer el de costura.
Ara fa un any ja sortí una primera promoció de 30 noies costureres, i ara han acabat 30 més.A
més d’ aprendre costura es fan tallers d’ alfabetització de lectura, escriptura i càlcul i també
es fan sessions de salut e higiene per a les noies i les seves famílies.
Tant les noies com les coordinadores de Santa Rosa estan molt satisfetes del projecte i hem
acordat amb la seu Solidària que la seva entitat els pagarà màquines de cosir per les noies ja
promocionades per tal que puguin començar a treballar en aquest ofici.
7.- Presentació pàg. Web del SOM
La Montse Rodriguez presenta a la pràctica, amb connexió a internet la nova pàg web del
SOM. Ha quedat molt bé i és molt útil e interessant,
Recomanem a tothom que hi entri: http://som.solsonae.cat

8.- Agenda llatinoamericana.
La Montse Casas presenta l’ agenda de l’ any 2011 el tema de la qual és: ” Quin Déu, quina
religió”.
Tenim problemes per vendre-la, Pel curs vinent s’ ha de replantejar què fem però per ara
demanem a tothom fer un esforç per tal de poder vendre els exemplars que tenim en ma i
ens hem compromès com a entitat a vendre’ ls.
9.- Reflexions.
La Roser Forns presenta una síntesi de les reflexions que varem recollir al final del desè
aniversari i que varen sortir a la publicació del desè aniversari del SOM.
La gent feia èmfasi en la valoració del que el SOM està fent, es donaven ànims per continuar,
i per treballar en xarxa amb altres entitats.
Es recomanava treballar també en projectes adreçats a la reducció dels problemes locals,
proposar intercanvis de joves d’ aquí amb els d`altres països i entrar en més projectes de
cooperació en el camp de la salut.
El SOM agraeix la collaboració a totes aquelles persones que van respondre els qüestionaris
que els hi adreçarem.
10.- Invitació a fer un regal solidari.

La Mei convida a aprofitar aquestes festes per fer un regal solidari, comprant un gravat de
Jaume Roure, dels dos que es van fer pel desè aniversari del SOM , i els diners dels quals van
adreçats a projectes de cooperació,
A dos quarts de nou del vespre acabem la reunió.

