Clam per la Dignitat
Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat del ser humà
Barcelona, dilluns 12 de desembre de 2005
Estimats amics,
aprofitant les properes festes de Nadal i tal com vam fer ara fa un any, ens
adrecem a vosaltres per compartir-vos el que ha estat aquest any 2005 i el
que voldríem dur a terme al 2006, si pot ser també comptant amb el vostre
ajut.
Aquest any 2005 ha estat una mica de “pair experiències”, de “tocar de peus a
terra”. Malauradament no va ser viable la realització del camp de treball –o
estada solidària- previst per l’estiu de 2005, principalment degut a la manca
de gent i a la freda resposta de la contrapart. El projecte “MaS” (escola per a
disminuïts psíquics a Madombidzha, Sudàfrica), projecte que va motivar la
fundació de la nostra petita ONGD, continua viu, però és cert que amb una
altra implicació: a part d’intentar cercar diners per acabar la construcció de la
primera fase de l’escola, ens agradaria centrar-nos més en donar suport
pedagògic i de voluntariat a l’escola. La nostra experiència fins ara amb el
projecte “MaS” ens ha ensenyat que la donació de diners ha d’estar
acompanyada per una gestió i comunicació amb la contrapart que demana
temps i maduració. A nivell d’ONGD ens uneixen també altres petits projectes
amb Sudàfrica: la beca d’en Rabelani, els murals de l’Església de Rathidili, els
projectes de la nova església de Madombidzha. Farem el que podrem.
El passat diumenge 16 d’octubre vam celebrar la nostra segona Assemblea
General Ordinària a Barcelona. Tot i que molts van justificar la seva absència,
pensem que és important tenir al menys un moment de trobada a l’any, per
conviure i prendre les decisions més importants de manera col·legiada, tal
com reflexen els nostres estatuts. Es va aprovar la gestió feta fins ara i es van
plantejar reptes i interrogants de cara al futur. A nivell de Consell directiu es
van donar tres baixes voluntàries (Bea Valer, Juan Sols i Pedro Sols) i es va
incorporar com a Secretària la Viola Duran.
Com es va reflexar en l’Assemblea el que potser ens preocupa més és el
nostre dia a dia. Creiem que la identitat de la nostra petita entitat s’ha de
vertebrar a través de tres eixos: el voluntariat a casa nostra, la formació i
sensibilització i la cooperació internacional. Els dos primers eixos són els que
ens agradaria fomentar especialment aquest proper any 2006. A través del
butlletí anireu rebent les diferents propostes d’activitats i trobades. Les vostres
propostes són sempre benvingudes!
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Enguany, i més tard del que voldríem, vam poder domiciliar les quotes de l’any 2005. La resposta
ha estat generosa i des d’aquí l’agraïm. Val a dir que els diners rebuts, siguin via domiciliació
bancària o directament en mà, són principalment per cobrir les despeses de secretaria (edició,
publicació i enviament del butlletí trimestral “CexDe” en 4 idiomes; manteniment de la pàgina web).
Les possibles ajudes econòmiques que podrem rebre d’institucions s’adrecen principalment als
beneficiaris de la nostra acció. La majoria de la feina que es duu a terme és de caire voluntari, fet
que agraïm ben sincerament, però que comporta també unes limitacions. A aquells que ens
seguiu des de la distància, també us volem agrair el vostre recolzament i us animem a fer-vos
socis -el formulari pels nous socis el teniu a la nostra pàgina web, apartat “associació”, “socis”; els
que ja sou socis, us demanem que no ens deixeu, per petita que sigui la vostra aportació de temps
i econòmica: la unió fa la força.
Pensant en les quotes del 2006, aprofitem per dir-vos que la gent que paga en efectiu tingui
present que les dates de Nadal són propícies per fer l’aportació anual. Respecte a les
domiciliacions de caràcter anual, voldríem passar els rebuts durant el primer trimestre de l’any, per
a què ho tingueu present. Recordeu que només els socis –aquells que accepten els Estatuts i
estan al corrent del pagament de la quota- tenen veu i vot a l’Assemblea General. Per acabar de
parlar de diners, dir-vos que encara estem tramitant el caràcter “d’interès públic” de la nostra
entitat, fet que permetrà desgravar, si així ho desitgeu, les donacions que ens feu (com ara les
quotes de soci) a l’hora de fer la vostra declaració de renda.
Finalment també us fem saber que des de la nostra associació germana “Claim for Dignity e.V.”,
amb seu a Alemanya, hem rebut la sol·licitud de tres joves per fer una estada solidària, bé a
Sudàfrica o bé recolzant algun altre projecte. Valorem molt positivament aquestes iniciatives i
estem expectants a veure com es desenvolupen. També ens ha arribat a la nostra seu de Sant
Just una sol·licitud d’una jove alemanya per a fer unes pràctiques a Barcelona, donant suport a la
nostra secretaria. Estem molt interessats en aquesta opció, per la qual cosa se’ns fa molt
necessari disposar d’un petit despatxet que ens faci de secretaria de manera estable.
Desitjant poder continuar fent camí amb la vostra amistat i suport i que pugueu gaudir d’un feliç
Nadal amb els vostres, rebeu una cordial salutació,
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