Clam per la Dignitat
Reconeixement, protecció i promoció de la dignitat de l’ésser humà
Barcelona, dijous 27 de desembre de 2012
Benvolguts Amics de Clam per la Dignitat,
Novament us escrivim per a desitjar-vos un feliç Nadal i un pròsper any nou 2013, en
el qual puguem avançar un nou pas cap al reconeixement, protecció i promoció de la
dignitat humana.

Adreça

Enguany l’Édison Fañanás ha pogut tornar a visitar els projectes de Perú i Panamà
així com també ha pogut visitar Ecuador per obrir una nova via de cooperació a través
del voluntariat internacional. Concretament l’Edi ha pogut valorar “in situ”:
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Les tasques que estan realitzant les voluntàries alemanyes Anne Laible i Lara
Hönig, enviades a través de CfD e.V. al menjador de La Mansión i a l’Escola de
La Mansión i de Villa Independiente a la ciutat d’Arequipa (Perú).
Les tasques que estan realitzant les voluntàries alemanyes Elena Fenchel i Judith
Schnurr, enviades a través de CfD e.V. a l’escola Nuestra Señora de Fátima i les
obres socials integrades a la parròquia del mateix nom a la ciutat de Panamà
(Panamà). Totes aquestes institucions estan sota la direcció i l’auspici de l’Orde
dels Mercedaris, el fundador del qual és Sant Pere Nolasc. Les obres
mercedàries al Panamà estan integrades a l’Orde de la Mercè a la província de
Castella i Aragó amb seu a Barcelona.
La bona gestió realitzada per a les nutricionistes Pamela i Deisi (Clamor por la
Dignidad a Perú) i per totes les mares voluntàries implicades al projecte “Poble
sense fam”. A més s’ha constatat l’impacte positiu del projecte en la comunitat
local i la voluntat de continuïtat transmesa per aquesta.
La continuïtat de la bona gestió de l’Escola de Villa Independiente encapçalada
per la seva directora Guillermina, en el programa d’esmorzars i connexió a
Internet pels alumnes del centre.
La possible represa del conveni amb l’escola de La Mansión gràcies a l’arribada
d’un nou director. Aquesta possibilitat s’estudiarà amb cautela.
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A més comentar-vos:
- Continua el conveni amb l'institut Robert-Bosch Gymnasium de Langenau
(Alemanya) pel que respecte al finançament del projecte “Pueblo sin Hambre”. Tot
i que es volen prendre mesures concretes per avançar cap a un model d’auto
sosteniment, com per exemple petites plantacions a les diferents llars, l’institut de
Langenau ja s’ha compromès a aportar 5000 Euros pel pressupost de l’any 2013.
- La realització d’una preparació intensiva per a les voluntàries que ara es troben a
Perú i Panamà, durant una setmana al camí de Santiago. Es va valorar molt
positivament l’experiència que es repetirà al 2013 amb les noves voluntàries que
ja han estat sel·leccionades. Es garanteix així el relleu.
- CfD ha realitzat una exposició sobre el paper fonamental de l’aigua en el
desenvolupament a l’Ajuntament de Bretten (Alemanya). Aquesta exposició
podria viatjar en el futur a Barcelona. A més ha realitzat altres activitats de difusió
i captació de fons com la participació a un mercat de Nadal.
- CxD va celebrar un sopar de la fam per la difusió del projecte “Pueblo sin hambre”
contant amb una voluntària, Sarah Ament, com a ponent.
Cal remarcar que el passat juliol va néixer una nova organització a Alemanya
anomenada evivo e.V. Està formada pels membres de Claim for Dignity que fins ara
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havien gestionat el voluntariat internacional a través del programa alemany Weltwärts. Inicialment es
centrarà en aquesta vessant gestionant les voluntàries dels projectes de Perú, Panamà, Equador i Ghana
pel curs 2013-2014 amb total independència de CfD. Per la seva part CfD es centrarà en la sensibilització
local i recollida de fons pels projectes esmentats. CxD passarà a compartir el butlletí i la web amb evivo,
mantenint l’equip de treball que havíem tingut aquests darrers anys. CxD mantindrà la coordinació amb
ambdues entitats.
No podem oblidar el suport que membres de CxD continuen prestant al projecte Sostre en el nostre entorn
més proper (4t Món) i la encomiable labor que nombrosos voluntaris realitzen amb l'elaboració del nostre
butlletí CexDe, ja sigui en la redacció, en l'edició o en la traducció d'articles. El nostre agraïment més sincer.
Si alguna persona té disponibilitat per a col·laborar en alguna de les tasques que duem a terme (articles,
traduccions, actualització web, comunicats, formació, estades de voluntariat, etc), que ens ho faci saber,
estarem molt agraïts!
D'altra banda volem recordar també com d'importants són les aportacions econòmiques per al sosteniment
del projecte. Podeu realitzar-les en el nostre compte de Caixa d’Enginyers (3025.0004.33.1433212631)
En aquest sentit comentar als socis que recentment s’ha realitzat el cobrament de la quota anual per a
aquells que la tenen domiciliada. Aquells que no tenen la quota domiciliada poden realitzar l’ingrés en el
compte anterior comunicant-ho per correu electrònic a clamdignitat@clamdignitat.org. Es manté l'import
mínim suggerit de 50€ com en l'exercici anterior.
Per a finalitzar, us convidem a la IX Assemblea de “Clam per la Dignitat”: 29 de desembre a partir de les
11:00 h al Centre Parroquial de la Parròquia de Sant Vicenç de Sarrià (Barcelona). Després
compartirem el tradicional dinar de Nadal.
Us hi esperem! Bon Nadal a tots!
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