Memòria activitats SOM any 2010
El SOM té 120 inscrits.
1.-Projectes de cooperació.
-

Taller de costura a Santa Rosa del Peñón, Nicaragua

Aquest any l’ Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament concedeix una
nova forma d’ajut que va adreçat als ens locals amb la finalitat que es subvencioni
entitats de cooperació de la població per tal que realitzin projectes de
sensibilització de la ciutadania. L’ Ajuntament ho demana pel SOM. ACCD i
Ajuntament han de posar els mateixos diners. María Pujol coordina el projecte
per part del SOM.
Aquest curs hem presentat el projecte de sensibilització de la població del
Solsonès en relació a la situació econòmica , d´atur, de falta d’ escolarització i de
falta de feina de les adolescents i joves de Santa Rosa del Peñón, Nicaragua.
Aquest projecte ja ha funcionat tot el curs anterior i ja han donat els diplomes de
costureres a la primera promoció de noies que han seguit el programa.
L’ ajut concedit per l’ ACCD ,durant dos anys, ens ha permès pagar els concerts
solidaris de la Festa Major, els diners dels quals han anat adreçats al projecte de
cosidores de Santa Rosa.
El mes de març la Carme Angel va visitar Santa Rosa , el que ens ha permès tenir
una visió més actualitzada de les avantatges del projecte i de les seves
problemàtiques.
El mes de maig ens vàrem trobar amb membres de la ONG La seu Solidària, que
també fan intervenció a Santa Rosa, per tal de parlar dels problemes existents i de
què hi pot fer cada una de les dues entitats.

-

Apadrinament d’ infants desnodrits, a Tacuba, El Salvador.

Continua aquest projecte que coordina des de fa anys Mª Angels Pinyol, des del
SOM. El mes d´abril tenim la sort que ens visiten Josefina Purgimón i Damaris
Guardado, que són les coordinadores del projecte de nutrició infantil, a Tacuba.
Es reuneixen amb els padrins i gent del SOM i ens expliquen la situació al
Salvador i l’ estat de la qüestió dels nens desnodrits.
Aquest setembre la Diputació de Lleida ens ha concedit l’ ajut pel projecte
demanat de cara a la sensibilització de la ciutadania del Solsonès sobre les
problemàtiques de salut i nutrició dels infants del Salvador
Aquest estiu passat la Marta Barrera ha col·laborat durant un mes en el projecte
de Tacuba i ha tornat amb noves propostes i actuacions , cosa que ens permet
conèixer molt millor els efectes de la nostra intervenció i preparar noves
estratègies per augmentar el nombre d’ apadrinaments i aconseguir donacions per
les noves propostes.

- Projecte INHURAFE, Brasil.
Projecte que atén dones víctimes de la violència i que procuren la formació de
dones per ser líders en la seva comunitat. Donen suport a 15 municipis.
Montserrat Casas els ha visitat.

Hem col·laborat de forma puntual amb donació de 1300 euros
equipament de un local per assessorament jurídic a les dones.

per l’

Projecte Apecoinca, Perú.
Fan treball de sostenibilitat de l’ entorn .Montserrat Casas els ha visitat durant l’
estiu i ha vingut amb la proposta de signar un conveni que permeti desplaçar-se a
dos experts en medi ambient que hi facin una estada de col·laboració i puguin
elaborar guies pel treball.

2.- Activitats de sensibilització per la cooperació i el desenvolupament.
-

Xerrades i taules rodones.

-

“Cooperació internacional, el repte pendent”, per Jordi Rodri, de Trenkalòs,
26 de febrer, a la Sala Gòtica del Consell Comarcal.

-

Xerrada de Roberto Malvezzi, de l’ ONG Araguaia, sobre Teologia de l’
Alliberament, març 2010.

-

Xerrada de Josefina Purgimón i Dàmaris Guardado sobre el projecte de
nutrició infantil , a Tacuba, El Salvador, 27 abril 2010

-

“ Turisme sostenible a Guatemala “, en col·laboració amb Grup de Natura del
CEL, per Fira Sant Isidre.

- Exposicions.
- Exposició del desè aniversari del SOM, itinerant per les
Escoles: Setelsis: febrer; Arrels: 3-9 juny. Escola Agrària
de Solsona.
- Exposició desè aniversari del SOM, a Sala Gris, 13-17 maig.
- Exposició de pintura de l’ Àfrica, per Anna Delgado, a sala
Cultural de l’ Ajuntament, desembre 2010.

- Actes solidaris
- Concert solidari Festa Major, amb grup Obrim Pas, setembre 2010

- Comerç Just i Consum Responsable.
- Estand Fira sant Isidre, 14-15-16 maig. Ens proporciona els productes Jordi
Ramonet de Ca la Carme Gras, ja que ells ja en tenen a la botiga.

-

Altres activitats.

-Participació al Fòrum de Teologia i Alliberament, 23-24 de
gener. Montse
Casas i Angels Pinyol hi aporten experiència del SOM en projectes de solidaritat.

-

Escrits a revista Celsona

-

Participació a la ràdio.

-

Participació a taula entitats solsonines per posar el nom de Xavier Jounou a
algún lloc de Solsona. Proposem posar el nom al nou centre cívic.

-

Participació a les reunions de l’ Agenda 21 amb entitats de caire cultural i
social, 10 febrer

-

Participació a Portal Associacionisme del Solsonès. Creació de la pàg, portal
web : http:som.solsonae.cat, Montse Rodri i Raquel Freixes

-

Difusió Agenda llatinoamericana.
Col·laboració en taula rodona associacions, organitzat per l’ ARADA..

-

Publicació Manifest suport a Haití, al Celsona

-

Participació a Fira del llibre de Cooperació, 8-10 abril.

-

Reunió del SOM amb la ONG La Seu Solidària, de La SEU, per parlar dels
projectes a Santa Rosa del Peñon, Nicaragua.

-

Recolzament acte Trobada Internacional de pregària per la Pau, 23 de juliol, a
Sala Sants Màrtirs.

-

Participació al fòrum d’ emergència social, per part de Mei i Montse Mas.

-

Sopars mensuals del SOM, des del mes d’ octubre.

