
 

Clam per la Dignitat  
Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat del ser humà 

 
9a TROBADA GENERAL 

 
Sant Just Desvern Dilluns, 3 de gener de 2005
 
Assistents: Laura, Mariano, Maria H., Carles, Maria S., Natalia, Alexia, Aleix L., Ceci, Cristian, 
Núria A., Viola, Irma, Xavi, Inés, Josep, Antonio, Javi, Edi, Aleix B, Núria M. 
 
1. Petita visió retrospectiva al 2004 
- CdT 2004 – documents de la revisió: Experiència positiva, però millorable 
- Projecte MaS està viu! (octubre 2005 informe final a Ordesa) 
- A nivell d’ONG: difícil una certa continuïtat, però és el gran repte 
Sovint un té la sensació d’estar sol (ex.: només un article sobre el CdT, poques adreces per enviar la carta de Nadal...) 
NO demanem resultats, però SÍ (1) convicció i compromís personal (2) 
treball en equip 
 
2. Present 
- Mínim exigible als membres actius: 
(1) estar vinculat a una comissió o portar a terme una responsabilitat concreta 
(encara que sigui petita) 
(2) tenir domiciliada la quota anual 
(3) llegir el “CexDe” i participar en la mesura del possible 
- CxD vol tenir 3 fronts oberts: 
(1) Tercer Món: Projecte MaS, Colòmbia (?) 
Es veu amb bon ulls fer una donació de 1000 Euros 
(2) Quart Món: Voluntariat (?) 
(3) Formació i sensibilització: xerrades escoles – apadrinaments, PVD d’E-
cristians 
 
3. Futur CxD 
- Important tenir socis i domiciliacions 
- Important tenir una secretaria (despatx) i una/vàries persona remunerada (mig 
sou o un terç de sou) 
 
4. Futur projecte “MaS” 
- Estiu 2005: nou CdT? 
(1) Recolzament tasca docent de l’escola 
(2) Plànols Església Madombidzha 
- Fundació Creatia: nova injecció econòmica? 
(1) Construir dos mòduls més 
(2) Subvencionar sous professors i començar apadrinaments 
(3) Necessari obrir compte corrent propi allà i fer la gestió amb gent local 
 
5. Calendari 2005 
- 3 trobades generals: maig, octubre (Assemblea General), Nadal 
- 4 trobades Consell: febrer, maig, agost, novembre 
- Trobades de comissions / grups de treball 
 



 

6. Altres 
 
Pregària final: "Déu ens concedeixi: serenitat per les coses que no puc canviar, valor per 
canviar allò que puc i saviesa per conèixer la diferència". 


