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Sant Just Desvern Dimarts 6 d’agost de 2002

TROBADA CLAIM FOR DIGNITY - ESPANYA

Assistents: Miquel Bestraten, Laura G-F, Irma F., Pedro S., Marta P., Aleix L., Núria A.,
Javi L., Macarena D., Maria H., Edi.

Us faig un resum resumit dels temes que vam tractar per tenir constància escrita i
compartir-ho amb els que no hi éreu.

Punts de la reunió:
(1) LEGALITZAR CfD-Espanya. S’encarreguen Miquel i Edi. Us passarem per e-mail
els estatuts en català perquè feu les esmenes que vulgueu. Important serà saber si
voleu formar part (bé com a membres actius o membres passius; hores d’ara no hi ha
cap diferència). Ser membre implicarà una petita aportació anual (uns 10 €) i el que
vulgueu/vulguem implicar-nos.
Miquel: ens trobem el divendres 16 a casa de la Maria per “matar” el tema del primer
esborrany dels estatuts? Diga’m alguna cosa, si us plau.

(2) PÀGINA WEB CfD-Espanya. S’encarreguen inicialment Aleix i Edi. La nostra web
(www.claimfordignity.de) és molt senzilla i si volem “presentar-nos en societat” hem de
fer una web més “profi”. Com us vaig comentar a alguns, per a mi una web interessant
és: www.ojala-ev.de. Tot i que està en alemany, és una associació molt senzilla (només
tenen un projecte a Equador) i el disseny de la web parla molt bé d’ells.
Aleix: ens trobem el divendres 16 a casa de la Maria? Diga’m quelcom si us plau.
Si algú està interessat en venir per aquest tema, perfecte!

(3) ACTE PER NADAL. S’encarreguen ??. Seria interessant fer un primer acte públic
per presentar el projecte de Sudàfrica i recaptar calès. Hi ha moltes possibilitats: Sagrat
Cor, JAS, alguna recaptació de parròquies el dia del Domund, alguna activitat amb
altres organitzacions...

(4) SUBVENCIONS. Quan l’associació estigui registrada el Miquel mirarà de sol·licitar
subvencions institucionals (Generalitat, Ajuntament, CCD -Centre de Cooperació i
Desenvolupament de la UPC-, fundacions i moltes altres “mogudes”).

Tant pel punt (3) com (4) tenim a disposició el video/DVD de CfD (projecte Sudàfrica).
Dura uns 12 minuts.

(5) CONTACTES UNIVERSITAT. S’encarreguen Maria i Miquel. Es vol fer un primer
contacte amb el prof. Alfred Bosch, de la UPF (Humanitats), especialista en Sudàfrica
i membre de la CEA (Centre d’Estudis Africans). La idea és que si el projecte
arquitectònic funciona, aquest pot ser el pal de paller de moltes altres històries
paral·leles, a un nivell interdisciplinar: sanitat, educació, enginyeria -energies
renovables-, ordinadors (“banc de recursos”, “noves tecnologies per Àfrica”...),
cooperativa, “bicicletes solidàries”.... Us imagineu que algun dia algun estudiant de la
UPF o d’altres universitats pot anar a Sudàfrica a fer un cop de mà i, paral·lelament,
tenir una validesa universitària. Aquesta és la idea d’aquest primer contacte que,
repeteixo, pot fer-se en altres àmbits: sigueu imaginatius i creatius!
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(6) ALTRES:
- La Marta Peró està fent un logotip per CfD-Espanya. L’octubre pot ser un bon moment
per “batejar-lo”.
- CfD-Alemanya també va fent via, però amb el propòsit de fer un acte per Nadal per
recollir euros.
- Impliqueu-vos en allò que vulgueu i al nivell que pugueu. Poc o molt poc és molt més
que res. I, ja sabeu, que molts pocs fan un molt. A més està el tema de la nostra
amistat en clau cristiana i compromís social.
- Si algú no vol rebre més e-mails o voleu posar algú/na a la llista, si us plau, m’ho feu
saber.

Propera trobada: a finals d’octubre. Ja confirmarem lloc, dia i hora. Seria important que
vinguéssiu carregats d’il·lusió i propostes concretes.

Una abraçada a tots. Bon estiu!
Units en Crist,
Maria i Edi


