Les preguntes:
-Quin any va començar el SOM a col.laborar amb ADIC d'El Salvador?
Concretament en aquest projecte d'apadrinament de nens/es, el SOM hi va començar
a col.laborar l'any 2003. Anteriorment però s'havien fet col.laboracions puntuals en
situacions d'emergència.

-Quina progressió d'infants s'ha anat beneficiant al llarg d'aquest temps dels apadrinaments?
D'entrada es va començar amb uns 25 apadrinats aproximadament.
Posteriorment s'hi van anar afegint uns quants més i la majoria s'han mantingut des
de l'inici del projecte. Degut a la divulgació que ha anat fent el SOM en diferents actes
i amb el sistema “boca-orella” s'ha anat coneixent el projecte i de tant en tant s'hi
incorpora algú nou.

-Per tant, a hores d'ara, quantes famílies de Solsona estan apadrinant algun nen o nena de El
Salvador?
En aquest moment n'hi ha 36.

-En que consisteix l'apadrinament, que aporten les families d'aquí,?
Consisteix en fer una aportació econòmica periòdica per un import total anual
de 255,49 €. que es pot fer efectiu, segons convingui, en quatre vegades (trimestre)
en dues (semestre) o tot d'un cop.
Val a dir que en tot aquest temps no s'ha actualitzat la quota però sabem que, el cost
real, és una miqueta més.

I els infants d'allí, que reben?
Cadascun reb un tractament que consta de:
*Desparasitants cada sis mesos
*Un flascó de multivitamines, zenc i ferro
*Un pot de llet mensual
*Serveis d'atenció i control mèdic.

-Hi ha un seguiment de la situació dels nens apadrinats?
Sí, com a mínim un cop l'any ADIC ( Asociación para el Desarrollo Integral
Comunitario) envia un informe amb una foto i les dades de l'infant, com evoluciona, si
s'ha hagut d'internar al centre de recuperació nutricional Gladis i Odely Ramirez per
patir desnutrició severa etc.

-En quina situació es troba el Centre de Recuperació Nutricional de Tacuba, i per que ha de
servir?
Aquest centre acull temporalment infants que presenten un quadre de
desnutrició severa i com a conseqüència perilla la seva vida, allí poden rebre
assistència mèdica professional fins que es recuperen.

-Quan finalitza l'apadrinament dels nens?
La durada i la necessitat d'apadrinament depen de l'evolució del nen/a i de l'edat. Si
experimenta una millora o entra en edad escolar el nostre apadrinament passa a un
altre infant que ho necessiti més. De tota manera cada any contactem amb les
famílies patrocinadores per si confirmen la continuitat o no. Fins ara tenim la sort que
la gran majoria segueix.

-Com es valora des del SOM aquest projecte?
El SOM en fa una valoració molt positiva, la prova és que aquest és un dels
projectes que ha tingut continuitat.
Algunes de les raons són:
•La constatació que gracies a aquest programa hi ha nens i nenes que experimenten
una millora en el seu estat general i es nota com el seu rostre canvia donant mostres
d'alegria.
•Des del començament d'aquesta iniciativa, la mortalitat infantil registrada l'any 2001
en un 32% va baixar al 16,19% el 2006.
•Finalment la seriositat del projecte, avalat per una de les persones impulsores, la
Josefina Purgimon, nascuda a la nostra comarca.
Precisament el dia 27 estarà entre nosaltres, juntament amb Damaris Guardado de El
Salvador, per parlar i explicar abastament tot el que fa referència al projecte.
Des del SOM convidem i animem tothom que li pugui interessar el tema, el
dia 27, dimarts, a les 8 de la tarda, al bar del Casal de Cultura.
SOM (Solsonès Obert al Món)

