Clam per la Dignitat
Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat del ser humà
Barcelona, divendres 7 de desembre de 2007
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 2007 i el
que voldríem dur a terme al 2008, si pot ser també comptant amb el vostre
ajut.
Seguint el tres eixos vertebradors de “Clam per la Dignitat” podem resumir
l’any 2007 de la següent manera:
(1) Cooperació internacional
- Kirgistán. L’experiència d’un any de cooperació internacional sobre el terreny
que els nostres amics i membres de “Claim for Dignity e.V.” Annette i Andreas
han dut a terme a Osch (Sud del Kirgistán, Àsia central) ha estat molt positiva.
Encara, però, no sabem si podrà tenir continuïtat la tasca que han realitzat a
través de la nostra organització.
- Sudàfrica. Tot i que a nivell particular i d’amistat no perdem contacte amb
Sudàfrica, el projecte “MaS” (Madombidzha School) el donem per tancat.
L’escola acull una seixantena de nens amb necessitats especials, tot i que
l’obra no està del tot acabada. No tanquem la porta a altres possibles
col·laboracions en un futur. Desitgem des d’aquestes línies la consolidació i
creixement d’aquesta important tasca.
- Perú. Ara fa un any ens fèiem ressò en aquestes línies del desig de cercar
nous horitzons per iniciar una nova etapa a nivell de cooperació internacional.
Providencialment i gràcies a la nostra presència a Internet l’ONGD peruana
CIESCU (Centro de Investigación y Estudios Económicos, Educativos,
Sociales y Culturales) va contactar amb nosaltres i després dels primers
intercanvis vam decidir col·laborar en un nou projecte. Hem creat una aliança
de treball conjunt amb CIESCU i des de l’1 d’octubre es troba a Arequipa
l’Stephanie Wildenberg, membre de “Claim for Dignity e.V.”, recolzant el
projecte “La Mansión: reducció de la desnutrició infantil a través de
l’educació”. Tot i la duresa de la situació al barri marginal de La Mansión, prop
d’Arequipa, les primeres impressions de l’Stephanie són positives. A més, la
fundació alemanya “Landesstiftung Baden-Württemberg” (LS) ha atorgat a
“Claim for Dignity e.V.” un ajut de 14.000 € per a aquest projecte: moltes
gràcies!
(2) Voluntariat local
- Sostre. Tot i que molts membres de “Clam per la Dignitat” porten a terme
accions compromeses de voluntariat, encara no tenim un “projecte propi” a
nivell local. Hores d’ara l’única realitat en aquest àmbit que compartim una
mica a nivell de grup és “Sostre”, principalment a través del compromís del
Javi Laguno, membre de “Clam per la Dignitat” i del seu Consell directiu. La
nostra voluntat és fomentar aquesta iniciativa –o altres semblants- doncs
creiem que una solidaritat internacional només té sentit si en el nostre entorn
local també ens comprometem.
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(3) Formació i sensibilització
- Sopar de la Fam. El Sopar de la Fam, tot i que aquest any no el vam celebrar donat que coincidia
amb una activitat de difusió i recaptació de fons convidats per l’Elenc Teatral J.V. Foix, volem que
sigui una tradició a la nostra ONG.
- CexDe i pàgina a Internet. El butlletí “CexDe” i la nostra pàgina web segueixen sent la nostra
finestra a l’exterior i la manera ordinària d’estar en contacte uns i altres. Aquestes dues realitats
segueixen vives gràcies al nostre webmaster Ralf Kammerer i a l’esforç altruista de molts de
nosaltres, tant pel que respecte a l’elaboració com a la traducció del butlletí. Un any més gràcies a
tots!
- Informe econòmic. A nivell econòmic, com ja haureu vist, hem passat el pagament de la quota
anual al novembre. Si hi ha algú que no té la quota domiciliada i no ha fet l’ingrés encara,
serveixen aquestes línies de recordatori. A Alemanya les quotes i els donatius poden desgravar a
la declaració de renda, a Espanya encara no. Al 2007 hem demanat dues ajudes: una a la
Generalitat de Catalunya i una altra a la fundació alemanya ja esmentada. La Generalitat ens ha
denegat l’ajut per qüestions formals, que a la propera convocatòria hauríem de tenir enllestides. La
nostra situació econòmica cobreix els mínims, però per ser més operatius hauríem de tenir més
volum i continuïtat a les entrades.
- Secretaria i gestió. Respecte a la gestió de la secretaria hem fet un pas endavant: hem agrupat
les bases de dades de “Clam per la Dignitat” i de “Claim for Dignity e.V.” i treballem amb el
programa Access de Microsoft, la qual cosa ens permet enviar correus electrònics personalitzats i
saber exactament i en tot moment quants som i qui som. La gestió de la base de dades recau en
la Viola Duran, secretaria, i l’Antonio Esparza, tresorer, amb el suport informàtic de l’Aleix Layola i
el Javi Laguno. Des d’aquí volem agrair també el suport que ens ha donat el professor universitari
Dr. José Javier Molins.
- 2008. De cara al 2008 ens agradaria, no només mantenir i consolidar el que tenim, sinó també
que el projecte “La Mansión” tingués continuïtat possibilitant que joves realitzin un any de
voluntariat allà. En aquest sentit estem valorant la possibilitat de demanar una petició formal a
l’estat alemany per a què “Claim for Dignity e.V.” sigui reconeguda com a entitat on es permeti que
joves alemanys puguin fer un any de voluntariat (FSJ, freiwilliges soziales Jahr), amb el
consegüent suport econòmic de l’estat alemany.
- IV Assemblea de “Clam per la Dignitat”*: Per últim resta convidar-vos a la nostra IV Assemblea
que farem el proper divendres 28 de desembre a partir de les 18:00 h a Sant Just Desvern.
Després compartirem el tradicional sopar de Nadal. Us hi esperem! Bon Nadal a tots!
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* El proper dissabte 15/12 se celebra a partir de les 15:00 h als locals de la parròquia evangèlica d’Aich/Aichtal la setena
Assemblea de “Claim for Dignity e.V.” Posteriorment hi haurà un sopar de germanor amb els assistents per celebrar el
Nadal.

