Acta de la reunió del SOM de dissabte 29 de gener del 2011.
Hora: 2/4 de 4 de la tarda
Local: Local 6 del Casal de Cultura.
Assistents: Mei Colilles, Roser Fons, Montse Mas, Maria Tripiana , David Guixé,
Montse Casas, , Carme Angel, i Laia i Raquel de Trenkalòs.,
1.- Xerrada de Trenkalos
El títol és “ La Bosnia oblidada”. Experiència de Trenkalòs Solsona als camps de treball
de Bosnia.
Serà dissabte 5 de febrer, a les 8h del vespre, a la Sala gòtica del Consell Comarcal.
ES procurarà fer arribar la informació als joves de batxillerat de l’ IES i d’ Arrels. Es
suggereix que els professors de Socials ho comuniquin per mitjà del moodle.
Sortirà al Salsona i es fan els programes que s’ han de distribuir.
2.- Concert Festa Major
L’ Ajuntament vol concretar-ho tot molt aviat per tal de tenir-ho preparat abans de les
eleccions municipals.
Es proposa el grup Lax n Bustos que és assumible pel preu que s’ ha de pagar.
3.- Revisió de l’ acte de debat entre Arcadi Oliveras i Vicenç Ferrer.
Es valora molt positivament en quan a contingut i assistència.
Es suggereix que pels actes e què es preveu assistència massiva es busqui una altra sala
amb més cabuda.
També es demana que ens acostumem a dur una gerra d’ aigua i gots de vidre.
Quedem en que demanarem al Chaparro que vingui a fer fotos de tots els actes que
realitzem.
4.- S’ informa de la demanda de Carme Vrendrelll sobre el documental “ Un país
dempeus”.
Ara tenim molta feina amb les activitats proposades pel projecte del Salvador però el
David mirarà el documental per veure si es pot fer alguna cosa.
5.- Es revisen les activitats del projecte del Salvador proposades per la comissió.
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.( Febrer2011 )
3.- Programa –invitació , com el del desè aniversari, en que presentarem el projecte i les
activitats de sensibilització. Ja hi haurien de sortir totes les activitats previstes amb data de
realització.
Ha de sortir editat el març i per tant s´ha de realitzar el febrer.
Es demana a Montse Rodríguez si ens pot fer el disseny.

Es propasa fer un tríptic en que explicarem el projecte, hi posarem les activitats de tot l’
any relatives al Salvador i hi constarà la fitxa per apadrinar infants desnodrits o per
participar amb una donació pels tallers de cuina.
Demanarem de posar-lo dins el Celsona i dins el full parroquial.

4.- 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. (durada tot l’
any)
Slogan: “Un país per conèixer, uns infants per ajudar”
Mª Angels , Roser Fons , Marta i Mei van a l’ enttrevista amb Roser Clotet.
Es proposen diferents tipus d’ intervencions: entrevista de la Roser Clotet amb gent del
SOM, intervenció en altres programes junt amb altre gent, presentació de les activitats la
setmana prèvia a cadascuna d’ elles,etc.
5.- Xerrada sobre el projecte: “ El Salvador, un país per conèixer, uns infants per ajudar”, ,
Data proposada propera a Sant isidre,,dijous 5 de maig, al Consell Comarcal. Preparen la
xerrada la Mª Angels i la Marta.
Es demana a la M. Casas si podrà dur el canó.
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
Reserva sala : Montse Mas. Programes : Ramón Estany . Invitació entitats: Carme
6.- Activitats amb gent gran.. Fer punts de llibre per vendre per Sant Jordi i a la Fira de Sant
Isidre. abril i maig. Col·labora Anna Delgado per ajudar a fer disseny punts i concretar material
necessari per la gent gran dels tres Casals d’ avis:Estel, Sant Jordi i Viure i Conviure. Dir-ho
també al Consell de la Gent gran.
Col·labora també Montse Casas.
Es suggereix parlar desseguida amb les llibreries de Solsona per veure si ens poden comprar
punts solidaris per posar-los als llibres per Sant Jordi.
Maria i Carme van a parlar amb les llibreries
M. Angels, Marta, Maria i Carme van a parlar amb els tres Casals d’ avis per demanar-los la

participió al projecte. Gener i febrer.
Març i abril realització dels punts. Abril- maig, venda dels punts.
7.- Presència a Fira Sant Isidre, maig
Centrar els dies de la Fira en projecte El 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.
Maria ha parlat amb l’ assistent social Lluisa Camps per si coneix gent del Salvador, però
ella afirma que no hi ha ningú del Salvador a Solsona.
Es preguntarà a la Marta si ella podria fer el taller.
Cas de que es faci es demana la cuina a l’ escola Setelsis.
Si no es pot fer s’ hauria de pensar alguna altra cosa.
S’ ha de fer el muntatge de plafons pel Stand. Muntatge en cartró pluma. Fotos i frases.
8.- Activitat per infants. Tallers mes d’ octubre, 3 o 4 dissabtes i festa final un diumenge
tarda, mes novembre.
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.
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.
Marta ja ha parlat amb Anna Gilibets, cap d’ Agrupament, i amb els caps dels grups d’
infants.
Més endavant cal parlar amb 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 i
altres. Novembre 2011.
Objectius de la publicación:
- Sensibilitzar la població del Solsonès sobre la situació econòmica, de salut i benestar del
Salvador , concretament de la població de Tacuba e informar del nostre projecte nutricional i
de salut.

- Aconseguir un nombre més gran de apadrinaments pels infants desnodrits i Aconseguir
donacions pel programa de taller de cuina i formació de mares en nutrició.

Es demanarà al Jaume Botey i l’ Arcadi si coneixen gent.
El Jaume suggereix que es parli dels jesuïtes de la UCA, assassinats. Ho podria fer algú de
Cristianisme i Justícia., o el P. Angel Arnaiz.
Temes proposats
-A fer per gent de Solsona:
Història i situació actual del Salvador:
Salut
Educació:
Drets Infants:
Paisatge:
Presentació projecte nutrició : Mª Angels i Marta
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 €
La Raquel s’ ofereix a participar-hi

10.- Sopar solidari.( octubre 2011). A discutir.
Es proposa un sopar solidari per tal de recollir diners pel projecte,

Es podria lligar amb la presentació de la publicació relacionada amb El Salvador.
Invitació general a les diverses entitats solsonines.
Local: Camping
La següent activitat es podria fer si queda temps i diners. Ja s’ en parlarà més endavant
11.-Panels exposició.Fer un panel sobre el projecte del Salvador en la línea d’ anar refent i
fotografiant els panels de l’ exposició del desè aniversari del SOM, per convertir-los en més
duraders

NOTA: Es demana que sols es facin aquelles activitats darrera de les quals hi hagi suficient gent
del SOM que s’ en responsabilitzi.

