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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 

 
 
Acta de la 2a reunió de revisió del Camp de Treball MaS  
 

Dijous 14 d’octubre a les 21:30h. Parròquia del Josepets 
 
 
Assistents 
 
Comissió Sanitària: Irma, Laura 
Comissió Tècnica:  Cristian, Roger, Aleix Badia, Juan 
Comissió Educativa:  Bea, Núria Cagigós, Núria Molinos, Nuria, Natalia 
Comissió Comunicació:  Aleix Layola 
Altres:  Carles, Javi 
 
 
 
Punts tractats 
 
1. Revisió Comissió Educativa 
 

- S’adjunta resum fet per la comissió i comentat a la reunió. 
 
 
2. Revisió Comissió Sanitària 
 

- La Irma i la Laura indiquen que la comissió no aporta res específic al camp de 
treball. 

 
- Han fet molta feina però no té res a veure amb la comissió o és de poca 

aplicabilitat. S’observa desànim en aquest aspecte.  
 

- No està clar si els nens menjaran a l’escola quan aquesta comenci, si es portaran 
el menjar ells o els hi donarà la Sister, què menjarien en aquest cas, en quines 
condicions, etc. Sembla com si CxD no hi pogués ficar cullerada en aquest tema. 

 
- La Irma i la Laura proposen replantejar sentit de la comissió: redefinir-la o 

tancar-la. 
 

- El Juan qüestiona si tot plegat representa també un problema de cara a la 
justificació de diners amb les entintats que han subvencionat. Javi i altres, més 
informats, contesten que la probabilitat que demanin un informe justificatiu és 
gairebé nul·la. 
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- S’arriba a la conclusió que almenys podem començar per informar-nos de quines 
són les intencions inicials per part de la Sister i Cia, doncs és difícil col·laborar 
si no estem informats. La Laura mirarà d’anar per aquesta via. La Irma de 
moment es desvincula de la comissió. 

 
- Es proposa integrar la comissió sanitària a la Educativa. 

 
 
3. Revisió Comissió Comunicació 
 

S’expliquen les 3 línies principal de treball de la comissió: 
 

- Manteniment de la web 
 
- Difusió de l’entitat 

 
- Enllaç amb contrapart del projecte MaS 

 
 
4. Comissió Econòmica 
 

- A la revisió de la comissió tècnica de la darrera reunió (vegi’s acta de 7 
d’octubre) es va tractar el tema de la problemàtica de diners existent. Tanmateix, 
a cap de les reunions s’ha disposat de dades per comptabilitzar aquest punt. 
S’espera que a l’Assamblea quedi aclarit. 

 
- Cal cercar noves vies de finançament. A concretar. 

 
 
5. Voluntariat a Barcelona 
 

- Hi ha un cert interès en compartir plegats tasques de voluntariat a Barcelona.  
Cal concretar una mica més.  

 
S’observa que sense una persona que tiri del carro en aquest tema, proposant i 
liderant una proposta concreta, és difícil que es faci. 
 
En qualsevol cas, ara mateix sembla més lògic per part de la majoria compartir 
el voluntariat com a col·laboració amb una entitat ja existent (Carites, etc) que 
no pas que CxD crei una nova línia d’activitat a Bcn en solitari. 

 
 
6. Nous projectes de 4rt món 
 

- No es vol cercar un nou projecte fins que aquest (MaS) estigui finalitzat. No tenim 
recursos per assumir més projectes ara mateix. 
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7. Difusió del projecte i l’entitat 
 

- La Núria Cagigós te un parell de contactes d’escoles per donar xerrades. La 
Natalia i ella començarien, i demanarien ajuda si cal. 

 
- Es farà un tríptic de presentació de CxD (Aleix L., Ceci i Laura) 

 
- Es concreta la reunió del proper dimarts 19 d’octubre a casa del Javi per treballar 

amb els vídeos. 
 
 
8. Altres 
 

- Respecte a la situació econòmica del projecte MaS, sense haver alarma es percep 
un cert neguit en aquest tema. Hi ha manca d’informació i sensació de que pot 
tornar a passar. Això, i el fet que el projecte encara no està acabat, podria 
explicar la prudència que la gent demana per engegar nous projectes. 

 
- Es crearà un document amb les revisions personals dels membres de CxD 


