
Título del e-mail: Reunió per fundar CfD. Proposta d’Estatuts. Model de carta oficial
Tübingen (Alemanya), dilluns 30 de setembre de 2002
“Quan els pobres invoquen el Senyor, ell els escolta” (Salm 33)

Estimats amics,
Ara fa quasi un any, el 28/10/2001, us vaig escriure també un e-mail-carta on
començàvem a pensar en fundar una entitat amb l’esperit de Jasmón. Aquella vegada
us vaig escriure en castellà, ara en català per això del bilingüisme... potser la propera
vegada en alemany;-) Després de gaire bé un any de reflexió i d’algunes trobades és
el moment de concretar:

(1) ESTATUTS. Us adjunto un esborrany d’estatuts (amb Wordperfect, *.wpd, i amb
Word, *.doc). Estan basats en els estatuts de CfD-Alemanya, els del JAS i dues altres
entitats més. És un esborrany! Es tractaria de llegir-lo i els punts que sobrin o faltin o
s’hagin de discutir i modificar els subratlleu i els dia que ens trobem anem més al gra.
S’admeten totes les crítiques, però amb arguments;-)
La Llei d’Associacions 7/1997, de 18 de juny i a la que fa referència l’esborrany dels
Estatuts, la trobareu a la web: http://www.gencat.es/justicia/dgdej/normes/171997.htm.
Crec que és interessant que la tingueu també, és el nostre marc jurídic de referència.

(2) LOGO. La Marta ens va passar uns esborranys de logo. La gent que ha opinat, que
heu estat uns quants, estan dividits en dos blocs: (1) les traces del cor (amb la
inscripció de CfD) (2) el “Claim for Dignity” amb la “o” com la bola del món, però tot en
forma rectangular, és a dir, orientació recta. El dia de la trobada ens hauríem de decidir.

(3) CAPÇALERA CARTA OFICIAL. El Ralf, arquitecte alemany i membre de CfD-
Alemanya, ha treballat amb el Micha el que seria la capçalera de les cartes oficials. Us
adjunto l’arxiu (només en Word, *.doc). El possible CfD-Catalunya (o Espanya) pot
seguir aquest model tal qual o adaptar-lo al nostre gust (i en qualsevol cas traduir-lo;-))

(4) ACTE PER NADAL. És el moment d’entrar en acció. Ja sabeu que la Maria i jo
estarem, si Déu vol, dos mesos l’any que ve a Sudàfrica. La idea és donar una empenta
forta a l’escola per discapacitats que la Maria està projectant com a Projecte de Final
de Carrera (PFC) i a l’església que ja s’està construint, i que vam projectar el nostre
amic Gjon Radovani i la Maria. Tenim un video i material divers per fer xerrades. Sóc
de l’opinió que per Nadal hem de fer algun acte públic, per recaptar diners, donar-nos
a conèixer... i agafar compromisos davant de persones/institucions concretes que ens
obligui a fer realitat el que ara només són projectes. En concret, us animo a:
- Els que esteu al JAS, que tingueu present aquest iniciativa. No per doblar estructures
ni fer “competència” amb altres iniciatives (Sant Egidi, Sant Salvador...), sinó per sumar
esforços i experiències.
- Els que esteu al Sagrat Cor de “profes” (Marta Peró, Ester, Toni, Anna Garcia-
Hintze...) podríeu fer la proposta de que fos el projecte de Nadal d’enguany. Això
s’hauria de moure ja... ;-)
- Els que esteu a alguna parròquia o a la mateixa parròquia de Sarrià (tindreu vicari
nou, si és que no el teniu ja, se’n diu Robert Baró i hem estudiat junts Teologia), potser
podeu mirar de què una part del Domund sigui pel projecte de Sudàfrica. No sé com
està el tema de la Parròquia de Sarrià. Potser a la Parròquia de la Pau. No sé, vosaltres
sabreu!
- El que s’ho us acudeixi!



Us avanço dos fronts que tenim oberts i que ja explicarem amb més calma quan ens
trobem:
- Converses amb un professor de la UPF per mirar d’establir alguna mena de
col·laboració (que algun estudiant anés allà per fer algun estudi/pràctiques amb
validesa acadèmica, per exemple; res de diners).
- Contactes amb l’associació Coffee-chat (http://www.coffeechat.net). Possibilitat de
recaptar diners.

(5) NOM. Un altre tema a parlar seria el tema del nom. Potser “Claim for Dignity” (CfD)
és molt internacional... però poc català/castellà. No hem de tenir necessàriament el
mateix nom que aquí a Alemanya. Si és el cas, penseu-hi i feu propostes!

(6) WEB. Estem en “tractes” amb l’Aleix, però fins ara no ens hem pogut posar a la
feina. La web que tenim (www.claimfordignity.de) ara per ara estar només en alemany
i a nivell “cutrillo”. A part de l’Aleix, seria interessant que si algú volgués i/o conegués
d’algun altre/a que ens volgués fer un cop de mà seria ideal. No sé com està el tema,
però en el moment que fóssim una associació registrada, li podria servir a algun/a
estudiant com a pràctiques oficials dintre del seu estudi? No hi ha cap professor de
Batxillerat que estigui fent un crèdit de pàgines a Internet i l’interessés fer una “pàgina
real”? 

(7) BASE DE DADES. A l’ordinador haurem de posar les dades dels que vulgueu ser
membres. Podem fer dues modalitats de membres: actius i passius, tot i que al
començament interessaria que tots fossin actius. El dia que ens trobem, si fem “taladro”
dades, tingueu paciència. Miraré de portar molta feina adelantada.

PROPOSTA DE TROBADA: Per parlar de tot això us convoco a la reunió que farem el
DIUMENGE 3 DE NOVEMBRE A LES 17:30 HORES A CASA DE LA MARIA, que
hauria de ser la REUNIÓ FUNDACIONAL DE CLAIM FOR DIGNITY-CATALUNYA (o
Espanya o com es digui). Podem fer tot seguit un sopar de germanor senzill, cadascú
portant alguna coseta. La reunió no s’hauria d’allargar més de dues hores, és a dir, a
les 20:00 h hauríem d’estar sopant;-)
Us agrairia que em diguéssiu si podeu/voleu venir. Si veniu i esteu convençuts de ser
membres fundadors i actius (ja veurem el que ens compromet ser “actius”; cap por,
cadascú segons les seves possibilitats, ja sabeu que més important que fer moltes
coses, és fer camí junts i CfD hauria de ser un mitjà més), porteu, si us plau:

(1) 10 Euros, que serà, en principi, la quota anual (com fem a Alemanya) i ens
permetria obrir un compte corrent qual l’associació estigui legalitzada.
(2) Fotocòpia del DNI.

Una abraçada ben forta a tots. A tope en tot!
Units en Crist,
Edi

PD: (1) Feu arribar aquest e-mail, si us plau, a qui li pugui interessar;-)
(2) Si algú es vol donar de baixa d’aquesta llista que m’ho faci saber(:-
(3) La Maria i jo estarem del 18/12/02 al 7/1/03. Disposició total per fer el que calgui.
(4) Miquel Bestratén: confio que tens per la mà el tema de legalitzar una associació (a
on s’ha d’anar, què s’ha de portar, qui ha de signar...). La llibreta d’actes que haurem
de tenir el 3/11 ja la tinc jo.



(5) Oriol Peguera: Potser el teu pare ens pot fer un cop de mà / revisió amb els estatuts.


