
Título del e-mail: Resum reunió 22/12/02. Llista membres. Propera trobada.

Tübingen (Alemanya), dilluns 20 de gener de 2003
“La meva ànima celebra el meu Déu” (Lc 1)

Estimats amics,
una mica més tard del previst, però us fem arribar aquest correu electrònic (c/e) amb
informació diversa amb el desig que hagueu passat unes bones festes i que esteu de
nou a tope amb aquest any 2003 que just acabem de començar:

(1) RESUM REUNIÓ 22/12/02
El passat diumenge 22/12/02 vam celebrar la reunió de CpD a cal Hernàndez tal com
estava previst. Hi érem presents 10 membres (Pedro, Aleix, Ceci, Bea, Dolo, Laura.
Mariano-Xavi, Javi, Maria i Edi), potser menys dels previstos, però donada l’època de
pre-Nadal no està gens malament. La reunió va anar molt bé. Aquí us faig cinc cèntims:

- Vam llegir el c/e del Diego que ens va enviar des de El Salvador, encoratjant-
nos a fer de CpD alguna cosa amb sentit i duradera. Us adjunto el seu c/e en un correo
apart.

- Vam parlar de les esmenes que s’havien de fer sobre els Estatuts. Per majoria
vam decidir canviar el nom i deixar-lo en la seva versió catalana: “Clam per la Dignitat”
(CpD). A més vam introduir canvis, sobretot pel que afecta als articles 14 i 16.

- Donada la baixa de Miquel Bestratén com a tresorer es proposa que assumeixi
aquestes funcions el Vice-tresorer, el Carles Hernández. Falta únicament la seva
aprovació, per confirmar aquest càrrec.

- Quan tinguem compte corrent, es decideix que només siguin 3 les persones
autoritzades (l’Edi, el Pedro i el Carles; com a President, Vice-President i Tresorer,
respectivament).

- La cantada de Nadales a la Catedral el 24/12 per la nit es fa diferent al previst:
els joves del JAS reparteixen torrons i canten nadales. Alguns membres de CpD vam
participar en aquesta activitat.

- Tema projecte de Sudàfrica al Sagrat Cor i Baurier congelat.
- S’aprova fer-nos socis del CEA (Centre d’Estudis Africans).
- Mariano apunta que el 2003 és l’any del Disminuïts Psíquics. Data important

per potenciar el projecte de Sudàfrica (escola per discapacitats psíquics a
Madombizha).

- Al final es va donar un diàleg molt enriquidor entre els que hi érem. Es va
parlar, entre d’altres, de preparar un dossier amb activitats educatives de sensibilització
amb la gent, de fer algun sopar de la fam per Quaresma...

DEURES
- Aleix, Javi, Edi: tema web/video. Contactar amb Toni Biada.
- Edi: Legalització CpD.
- Pedro Sols: Contactar amb Sagrat Cor i Teatrillo (Baurier).
- Ceci: Tema sensibilització escoles.
- Maria: CEA i projecte.

(2) ESTATUTS I CARTA
El passat dimarts 7 de gener (just abans de volar cap a Alemanya!) vaig poder
presentar les esmenes dels Estatuts i parlar personalment amb la senyora Dolores
Rancaño, administrativa de la Cap del Servei de Registre i Suport a Entitats. Us adjunto



els Estatus modificats, així com la carta que vam presentar el dimarts 7 de gener. No
obstant, els arxius adjunts no són ben bé els lliurats, doncs hi ha una especificació
d’atribucions a l’article 16 que vam escriure la Maria i jo a l’avió i que n’hem de parlar
a la propera trobada. Trigaran uns dos mesos en dir-nos quelcom, potser ens fan
especificar el tema de les atribucions del article 16, però sembla ser que ens donaran
l’aprovació definitiva.

(3) TROBADA AMB XAVI RUIZ
El proper dimarts 11/2/03 a les 12:00 h a l’Ajuntament de Sant Just tenim una trobada
amb el Sr. Xavi Ruiz, Regidor de Solidaritat-Entitats Solidàries. Estem convocats la
Maria Hernàndez i jo mateix, però qualsevol de vosaltres que tingui interès es pot
afegir!

(4) TEMA WEB CpD
Al Nadal vam fer algunes trobades l’Aleix, el Toni Biada i jo mateix. Estem treballant al
respecte i ja hi ha alguna cosa penjada a nivell de proves (www.claimfordignity.de/web).
A la trobada de febrer haurem de donar algunes petites feinetes al respecte. En principi
ens trobem el Toni Biada, l’Aleix, jo mateix... i qui vulgui! el proper dilluns 10 de febrer
a les 18:00 h.

(5) ARXIU DE MEMBRES
Fa dies que volia desenvolupar en un arxiu d’Access una base de dades senzilles pels
membres de CpD (Espanya) i CfD (Alemanya). Ja ho tinc. L’arxiu no us l’envio, però sí
una llista dels membres de CpD. A nivell intern (no als Estatuts) hem distingit entre tres
tipus de membres:
1. Actius: han pagat la quota (10 €/any). Es comprometen a venir a les reunions i “estar
al loro” amb totes els temes que portem entre mans.Són membres amb veu i vot.
2. Simpatitzants: explícitament ens han fet saber que volen estar vinculats, tot i que no
paguen quota ni es comprometen a venir a les reunions amb certa continuïtat. Són
membres amb veu, però sense vot.
3. Virtuals: amics o coneguts amb qui volem compartir les nostres mogudes, però que
explícitament no ens han dit res.

Us demano que cadascú vegi quin estat de membre té i si realment vol estar en el
nostre arxiu de dades, per anar rebent els c/e que enviem, per exemple. Podeu
proposar nous noms i evidentment donar-vos de baixa els que així ho desitgeu.

(6) TROBADA TONI LÓPEZ - JUAN SOLS - MARIA HENRÁNDEZ
Al Nadal també es van trobar el Juan Sols, la Maria Hernández i el Toni López. El Toni
és un enginyer tècnic “alternatiu” que deu tenir ja les cinc dècades d’edat, que porta
una empresa -Eosolar- especialitzat en el càlcul i construcció de suports energètics
alternatius (ara sense cometes), principalment energia solar i eòlica. A més, està molt
ficat i compromès amb el tercer món. Ha fet alguna construcció a Mozambique i té
interès en acompanyar, uns deu-quinze dies, a la Maria a la seva estada a Sudàfrica
(prevista pel maig/juny/juliol d’aquest mateix any), per estudiar la viabilitat de
construcció d’un molí eòlic i/o de plaques solars. El Juan també s’apuntaria, però per
“imperatiu familiar” s’haurà de quedar a Barcelona aquest cop (està previst que el Juan
i l’Ester siguin pares pel proper mes de maig;-)).

(7) CECI BENET: SENSIBILITZACIÓ ESCOLES



La Ceci (novia de l’Aleix i uns dels últims fitxatges de CpD juntament amb la Dolo Isern)
està treballant a una escola d’educació primària de Sant Boi (Ceci, m’equivoco?). A
l’última reunió va/vam parlar molt de la importància de treballar aquest projecte a les
escoles. Doncs bé, ella ha proposat a la seva escola el projecte de la construcció de
l’escola per disminuïts psíquics a Madombizha com a tema per treballar-lo amb els
alumnes i, quan s’escaigui, per fer una recollida de fons. Li han acceptada la proposta!
Ceci, ja ens explicaràs a la propera reunió com està el tema i que hem de fer. Tant de
bo poguéssim elaborar un bon material i el poguéssim treballar a diferents escoles!

(8) CONCERT BENÈFIC A STUTTGART
Ahir mateix, el diumenge 19, vam fer el primer acte públic de CfD a Alemanya: un
concert benèfic d’orgue a la parròquia catòlica de Stuttgart-Möhringen per recollir fons
per l’Església de Sudàfrica que està hores d’ara en construcció i que és el primer
projecte de CfD-CpD. Per ser la primera vegada que ens llancem, no està malament:
més de 50 persones i uns 250 € de recollida de fons, dels quals queden nets uns 150
€. No són molts diners, però valoro molt positivament l’experiència, tot i que hi ha algun
detall que potser a casa nostra seria diferent. Ja ho comentarem amb més calma a la
propera trobada!

(9) PROPERA REUNIÓ
La Maria i jo estem per Barcelona del divendres 7 de febrer al dijous 13 de febrer. Us
proposem fer la trobada el diumenge 9 de febrer a les 18:30 h a cal Hernàndez, seu
oficial de CpD. Proposem també fer després un sopar de germanor allà mateix tots
junts (ja concretarem el que porta cadascú en la mesura que ens aneu confirmant la
vostra assistència).

Us adjuntem un arxiu de l’ordre del dia provisional. A partir d’ara hem d’intentar tenir
l’ordre de la reunió abans i per ordinador, per facilitar la feina. Proposo també que
algú/na sempre es prepari una reflexió/comentari/pregària de no més de cinc minuts
sobre algun tema o vivència que vulgui compartir abans de començar cada reunió (pot
ser des d’un article o llibre llegit fins a qualsevol altre història!). Podem també acabar
la reunió amb una pregària molt senzilla i “oberta” a tots (creient i no creient, penso en
la pregària de l’home nou, per exemple; és a dir: “Déu ens concedeixi: serenitat per les
coses que no puc canviar, valor per canviar allò que puc i saviesa per conèixer la
diferència”). Concreto:

- Ordre de la reunió obert. Proposeu el que vulgueu!
- Una persona que es comprometi a portar la reflexió inicial.

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

P.D.: Algú pot fer arribar aquest correu electrònic al Javi Olondriz, si us plau. Té correu
electrònic?


