Acta de la reunió del SOM de dilluns 10 de gener del 2011.
Lloc: Local 6 del Casal de Cultura
Hora: dos quarts de deu del vespre.
Assistents: Mei Colilles, Roser Fons, Silvia Bardés, Montserrast Casas, Montserrat Mas,
Carme Angel.
1.- Valoració de l’ assemblea de desembre.
L’ assemblea fou interessant però assistí molt poca gent.
Es valora que no n’hi ha prou amb posar cartells i treure-ho al Celsona. Per intentar que
assisteixi més gent als nostres actes cal buscar i fer crides personals a determinades
persones.
2.- Agenda llatinoamericana.
Se n’ han venut 40 exemplars dels 50 que teníem. S’ intentarà vendre els restants.
3.- Debat sobre Finances Mundials i Globalització.
S’ha d’ acabar de concretar el títol amb els conferenciants Vicenç Ferrer i Arcadi
Oliveres. Moderarà Oriol Montanyà. Serà el dissabte 22 de gener, a les 8h del vespre, a
la sala del Consell Comarcal. En acabar l’ acte qui vulgui pot anar a sopar al bar del
Casal amb els conferenciants.
Hem de procurar que vinguin al debat, fent-los arribar el programa personalment, la
gent d’ Omnium, Empresaris, Botiguers, Aula extensió Universitària, Col·lectiu de
Mestres, etc.
4.- Proposta de Laia Montraveta i Marc Grifell.
Aquests joves ens proposaven que Hari Bandary, coodinador del Projecte “Clínic Nepal
vingués a fer una xerrada a Solsona, aprofitant la seva estada a Catalunya aquests dies.
Però donat que segurament ara ja no hi és, la Roser els demanarà que vinguin ells a una
reunió del SOM a explicar-nos el seu projecte.
.
5.- Altres xerrades
Es proposa que la xerrada de Trenkalòs sigui dissabte 12 de febrer ,a dos quarts de vuit
del vespre. Montse Mas demanarà la sala del Consell Comarcal.
6.- Informe Santa Rosa del Peñón.
La coordinadora del projecte de formació de joves en costura, a Santa Rosa del Peñón,
Nicaragua, ens ha enviat un informe molt complert tant de les activitats realitzades i els
èxits obtinguts per les noies, donat que ja se n’ han promocionat 30 més, com de les
despeses e ingressos econòmics d’ aquesta temporada. Ja s’ els ha enviat els diners
corresponents al tercer curs que ara comença.
Ens han demanat que si podíem donar suport a un projecte de formació de nois. S’ els
diu que ens presentin el projecte i ho estudiarem.
7.- Projecte del Salvador.
La comissió del Salvador presenta una proposta d’ activitats a realitzar durant aquest
any amb els diners de la Diputació de Lleida.
Es discuteix cada activitat i es queda en el següent:

Activitats a realitzar durant tot l’ any 2011:
1.- Tramesa als padrins i padrines de les característiques i fotos dels infants
apadrinats, (Desembre 2010). ( Mª Angels). Ja s´ha fet.
2.- Escrit al Celsona sobre el projecte del Salvador.( Gener 2011),( María el porta
a la propera reunió de comissió i el revisem )
3.- Entrevista a la ràdio. Contactar amb Roser Clotet per fer una entrevista el
febrer i pactar altres moments durant l’ any, anunciar els actes, passar una falca,
etc. (Febrer i altres), (Roser). (Carme parla amb Roser). Pensar totes un slogan
relatiu al projecte, per anar sortint a la radio.
4.- Xerrada sobre el projecte: “ El Salvador, un país per conèixer, uns infants
per ajudar”, finals d’ abril o maig, data propera a Sant isidre, (mª Angels i Marta).
Punts a tractar:
Situació del Salvador; Situació de Tacuba; Presentació ADIC;Historia del
projecte.Projecte apadrinaments; Projecte Taller de cuina i alimentació; Dades de
nombre de padrins, diners, nens recuperats, etc; Què comporta ser padrí, etc.
Caldria convidar Ajuntaments de la comarca, Consell Comarcal, entitats del Solsonès
com Casals Avis, Clubs jubilats, CEL, Omnium Cultural, aula extensió universitària,
Clubs esportius, AMISOL, Grup Dones, Trenkalòs i altres. ( Carme prepara la llista d’
entitats.)
Reserva sala : Montse Mas. Programes : Ramón Estany . Invitació entitats: Carme

5.- Activitats amb gent gran.. Fer punts de llibre per vendre per sant Jordi i per la
Fira de Sant Isidre. ( abril). Demanar col·laboració a Anna Delgado per ajudar a fer
disseny punts i concretar material necessari per la gent gran dels tres Casals d’ avis..
Col·labora Montse Casas
6.- Presència a Fira Sant Isidre, maig
Centrar els dies de la Fira en projecte del Salvador. Proposta d’ un taller de cuina
salvadorenya. Intentar trobar gent del Salvador que visqui a Solsona i puguin
col·laborar. Venta productes del Salvador. Fer cartells de presentació projecte.
Possibilitat de recull de diners.
Demanar a l’ assistent social Lluisa Camps si coneix gent del Salvador.
7.- Sopar solidari.( octubre 2011). A discutir. La proposta presentada per la
comissió no es veu gens clara..
8.- Activitat per infants. Tallers mes d’ octubre, 3 o 4 dissabtes i festa final un
diumenge tarda.

En els tallers es prepararien contes, cançons, recitals, amb infants de diferents
edats,per tal que el dia de l’ espectable els infants poguessin actuar devant de les
seves famílies al Teatre Comarcal i es poguessin recollir diners.
Es demana a Carme Cusí que busqui contes, cançons, poemas, etc., relacionats
amb solidaritat i /o amb el Salvador.
Veure quina gent del SOM es compromet pels tallers.
Es tractaria de parlar ja ara amb els monitors per tal que ho agafin com a actividat
pròpia de l’ esplai o del casal pel curs vinent i s´hi impliquin.
Parlar amb Anna Gilibets, cap d’ Agrupament, Marcel Alguer, esplai ( 630433104),
Maria Padró( 627072188 ), Minun Badani, comunitat islàmica, nens

9- Publicació amb articles sol·licitats a experts sobre temes d’ economía, demografía,
salut, educació, etc. ,del Salvador, participació de Josefina i Damaris, les dues
coordinadores del Salvador, i altra gent de Tacuba, amb explicacions i fotos del
projecte, participació del SOM, altres. Novembre 2011
Es fa una llista de possible gent a qui es pot demanar si coneixen experts en els
diferents temes proposats. Es demanarà també al Jaume Botey i l’ Arcadi si coneixen
gent.
-De Solsona:
Història i situació actual del Salvador ,
Filosofia
Salut:
Educació:
Drets Infants:
Paisatge:
Presentació projecte nutrició :
Impresions i opinions sobre el projecte: gent del SOM

- Del Salvador:
Josefina Pugimón, Damaris Guardado, Padre Miguel, doctores, comadrona, mares,
infants participants al projecte. Els ho demana Carme Angel.
Cada escrit : 1 full; impressions: 5 ratlles.
Al final hi hauria una pàgina amb fotos de les persones participants.Demanar els

escrits per primers dies de maig, Un full màxim per escrit.Lletra Verdana, tamany 12,
Interlineat 1´5.
Preguntar quan va costar la publicación del desè aniversari. La Montse Mas ho busca i
diu que 700 exemplars van costar 2602 €
10.-Panels exposició. Refer i fotografiar els panels de l’ exposició del desè
aniversari del SOM, per convertir-los en més duraders, i completar-los amb un panel
sobre el projecte de coooperació del Salvador.

Es demana que sols es facin aquelles activitats darrera de les quals hi hagi suficiente
gent del SOM que s’ en responsabilitzi.
Es seguirà parlant del tema a la propera reunió del SOM del dissabte 29 de gener.

S´acaba la reunió del SOM a un quart d’ onze de la nit.

