Memòria activitats SOM any 2009
desè aniversari i la majoria de les seves

Durant aquest any el SOM ha cel·lebrat el seu
activitats s’ han emmarcat dins aquest aconteixement.

El SOM té 115 inscrits, 30 dels quals són molt actius i s’ impliquen en la majoria d’ activitats.
1- Projectes de cooperació
A)Han continuat els següents projectes que ja estaven prèviament endegats :
- Apadrinament d’ infants a Tacuba, El Salvador.
Aquest projecte s’ obrí l’ any 2002 i es coordina amb l’ Associació ADIC del Salvador.
Aquesta associació creà un centre de recuperació nutricional a Tacuba, El Salvador, donat l ‘
alt índex de desnutrició severa de a població. Com que aquest factor ha anat millorant i s’
han donat molts nens d’ alta en aquest moment els infants són atesos al centre en format
ambulatori i no en internament com fins fa un any. ( Veure memòria desè aniversari SOM)
- Taller de costura a Santa Rosa del Peñón, Nicaragua
L’ associació Dariana, de Nicaragua, ens demanà l’ any 2007 col.laboració al SOM en un
projecte de dinamització de joves de la població de Santa Rosa del Peñón. Aquesta població
té un alt índex d´ absentisme escolar i d’ analfabetització. Es plantejà la necessitat d’ oferir
tallers als adolescents i joves e la població de cara a la seva formació bàsica i professional. El
primer taller que es decidí fer fou el de costura per noies. Es fa amb elles alfabetització ,
educació en salut e higiene i formació en costura. 30 noies obtingueren el certificat de
costureres el darrer desembre del 2009. Amb la població en general es fa formació en salut e
higiene.(Veure memoria desè aniversari SOM).
B)-S’ inicia el projecte” Cistella solidària”, a petició de les entitats locals i per donar resposta
a les necessitats creixents de molta gent del Solsonès que s’ha quedat a l’ atur i han entrat en
una fase de pobresa marcada.

2-Activitats de sensibilització de la ciutadania del Solsonès
-

Xerrades i taules rodones

Al llarg de l’ any 2009 s’han fet les següents xerrades dins el marc del desè aniversari:
-

Acte d’ inauguració del desè aniversari, “ la globalització de la injustícia”, per
Arcadi Oliveres, 20-12-2008

-

“Drets dels infants i participació”, a càrrec de membres del SOM: Mei Colilles, Montse
Mas, Roser Fons i Carme Angel. 5-2-2009

-

“Testament vital “, a càrrec d’ Aurora Bau,12-3-2009

-

“Projectes de desenvolupament “: amb 4 cooperants del SOM : Nicaragua: María Pujol;
El Salvador: Mª Angels Pinyol, Perú:Jaume Soler i Visió general:Nuria Alamón, 25-42009

-

“Srebrenica”, maig 2009

-

“Què en sabem de la Banca Ètica “, a càrrec de Jordi Marí, 21-5-2009

-

“Dret a decidir”. Salvador Cardús, 13 -12-2009

-

Acte de cloenda del desè aniversari. “Què s’ espera avui de les ONG?”, a càrrec de
Jaume Botey , Francesc Dalmases i Arcadi Oliveres, 19 desembre 2009

-

Exposicions.

-

Srebrenica, de l’ oblit a la memòria ( IGMAN/Acció Solidària), 7-17 maig 2009

-

Exposició activitats deu anys SOM, ( SOM), 19- 27 desembre 2009)

-

Comerç just i consum responsable.

-

Fira sant Isidre ,. Participació a la Fira de Sant Isidre, amb venda Comerç Just i
amb Cove Solidari, 15-17 maig 2009

-

Xerrada “ Comerç Just”, Esther Vives , maig 2009

-

Actes solidaris

-

Concert Solidari Festa Major, setembre 2009, amb participació de quasi tots els músics i
grups musicals del Solsonès.

-

Concert solidari de l’ Escola de Música, Nadal 2009, diners pel SOM

-

Altres activitats:

-

Activitat de jocs per a infants per donar a conèixer el SOM, 24 octubre 2009

-

Gravats de l’ artista Jaume Roure, en motiu del desè aniversari

-

Participació a la Fira de Sant Isidre, amb venta Comerç Just i Cove Solidari, maig 2009

-

Preparació i edició de la revista:
Memòria.,setembre-desembre 2009.

-

11 escrits a la revista Celsona amb temes de solidaritat i cooperació ( un cada mes)

-

Articles a regió 7

-

Falques Radio

-

Difusió i venda Agenda llatinoamericana

-

Participació a la plataforma Dret a decidir, desembre 2009

-

Participació a Jornada Portes Obertes Comunitat Islàmica

-

Participació a preparació Marató TV3, desembre 2009

-

I altres

10

anys

de

SOM,

un

camí

recorregut.

