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Clam per la Dignitat – Claim for Dignity e.V.     
Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat del ser humà 
Gemeinnütziger  Förderverein zur Humanisierung konkreter Lebensumstände 
Acknowledgement, protection and conservation of human dignity 

 
 
Reunió de revisió de Camp de Treball 
Dijous 7’octubre a les 20:30h 
 
Assistents: 
 
2 persones comissió educació 
4 persones comissió tècnica 
1 persona comissió comunicació 
el vicepresident 
 
 
Temes: 
 
REVISIO INICIAL DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

01. S’ha “acabat” un edifici d’aules, almenys la part estructural 
 
02. S’ha deixat l’edifici menjador sense sostre i amb terra zona porxo inacabada. 

 
03. S’han fet els fonaments de 8 edificis en total, aprofitant la maquinària 

disponible. 
 

04. Patim dèficit econòmic important: els diners que esperem no són suficients. 
Alhora no ens quadren els números de les factures rebudes. En estudi. 

 
05. Els assistents al camp de treball veuen que no han tingut opció de decidir casi 

res; han fet feina de “delineants” i tal, que està bé,  però no han participat en la 
gestió tècnica ni menys encara en el control econòmic. Per tant és molt difícil 
que se sentin responsables de la situació actual. 

 
06. S’han pres decisions pròpies de projecte bàsic durant la fase de projecte 

executiu. S’ha de saber dir no, s’ha de poder dir no. 
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DAVANT LA QÜESTIÓ: QUÈ PENSEM QUE CAL FER, ARA?   
 
a) Posar en marxa els dos edificis aixecats, pq és un dels objectius principals del Cdt i 
per disminuir les possibilitats d’abandonament i robatori. 
 

- La comissió educativa informa que això és viable des del punt de vista de nens, 
personal i de material. 

 
- La comissió tècnica informa que això es pot fer, tot assegurant-se prèviament de 

la seguretat de les persones: tapar forats existents, apartar material perillós, etc. 
Això últim no es veu que sigui possible via father & Cia. Serien necessàries al 
menys dos persones amb una pala per tapar forats i fer una revisió visual. 

 
b) Cercar una contrapart més consitent. 
 
Es decideix que a partir d’ara hem de prendre contactes fora de la via father, però 
informant-lo, doncs no volem  ni podem deixar-lo al marge, però tampoc dependre 
sempre d’ell, del seu horari i la seva manera de funcionar. 

 
Com? Primer via correu amb els col·laboradors (mentre no coneguem a ningú 
que tingui mail) És lent però amb el temps va calant a uns i altres, i fomenta la 
comunicació entre SA i CxD, que és l’altre gran objectiu del grup. La Bea es 
mourà per aconseguir direccions personals, i a partir d’aquí ens posem a escriure 
tots. Ara hi ha molts de CxD que hem anat allà: aprofitem aquest avantatge. 
 

Així i tot les millores proposades, s’ha arribat a la conclusió que un dels handicaps més 
clars per part de CxD a SA és la manca de fil directe, algú de CxD que es mogui allà de 
forma continuada, que tingui com a objectius el seguiment dels puts a) i b) 
 
Es pensa, en plan idíl·lic però no impossible, en l’estància d’algú d’aquí a SA durant 
aquests mesos fins a l’estiu. El perfil és un/una jove espavilat amb esperit de 
voluntariat, prèvia vinculació als principis de CxD i formació i acceptació final per part 
de CxD, que tingui ganes de fer un any sabàtic per aquests temes. No seria el primer 
jove de Bcn que ho fa. De fet a SA hi ha voluntaris d’Espanya, Austràlia, EEUU... El 
tema econòmic caldria pensar-lo. Fem una crida als membres de CxD, i si teniu amics 
d’aquest estil no deixeu perdre la oportunitat i presenteu-los, pq n’hi ha pocs. 
 
 
Nota 1: el tema de la cerca de nous projectes s’ha posposat fins que almenys hagi 
finalitzat la posada en marxa d’aquesta fase (mitjans o finals de curs) Resta, però, obert 
a la opinió de la resta. 
 
Nota 2: les decisions rellevants han de ser avalades en la propera reunió (quien calla 
otorga) i valorades i acceptades pel Consell. 
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Propera reunió: dijous vinent 14 d’octubre 21:15h a la Parròquia dels Josepets 
 

- Es començarà a les 21:30 h puntualíssims, per acabar a les 23h 
 
- Punts principals: revisió resta comissions + plantejament curs CxD 

 
- Comfirmeu tant si veniu com si no a Juan Sols i Aleix Layola per mail 

 
 
Deures: (IMPORTANT) abans de la reunió, TOTHOM ha d’haver escrit i enviat a la 
direcció juan.sols@clamdignitat.org  (amb còpia Aleix Layola aleix.layola@gedas.es  
per assegurar que arriba) 4 ratlles resum de la seva revisió personal del curs passat, 
inclòs l’estiu, i intencions per al nou curs (a tope a la comissió tal, a mig ritme a causa 
de..., plego pq..., etc).  
 
Si us plau, millor escriviu unes paraules de síntesis que no esperar a fer el mega text que 
probablement no podreu fer mai. És important saber amb qui comptem. 
 
Això s’ha decidit així per: 

- fomentar la reflexió prèvia personal 
- compartir-la amb la resta (es penjarà a la web restringida per CxD) 
- facilitar el recull i fer-ne acta 
- exigir-nos uns mínims 

 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 


