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Vivim en un món globalitzat. Ara les distàncies 
s’han fet més curtes i sembla que tot pot ser 
viscut a l’instant. La paraula “globalització” 
ja forma part de la cultura, almenys de la 
cultura occidental: es parla d’economia 
globalitzada, de clima global… i sembla que 
alguns fins i tot s’atreveixen a parlar de soli-
daritat globalitzada. Nosaltres també volem 
atrevir-nos a somiar en un món millor on la 
solidaritat estigui globalitzada.

És obvi que una persona no pot salvar el món, 
però no per això ha de viure d’esquena a 
ell, especialment d’esquena a les realitats 
més desagradables. És evident que tenim la 
llibertat de viure com si no passés res amb el 
medi ambient, amb les guerres, amb les injus-
tícies socials, amb els que estan sols, malalts o 
privats de llibertat, amb el sofriment de tants 
i tantes que no tenen el mínim per a viure o 
amb aquells que ni tan sols tenen l’oportuni-
tat de néixer. Però també és evident que po-
dem integrar a la nostra vida totes aquestes 
realitats “no políticament correctes”, ja siguin 
del nostre entorn més immediat o es trobin a 
l’altra part del planeta.

Volem que la nostra petita ONGD sigui un 
mitjà perquè no visquem ignorant el sofri-
ment i la injustícia que molts coetanis nostres 
viuen. El projecte de Sud-àfrica, que encara 

DEIXAR-SE TOCAR
Una solidaritat globalitzada no és no-

més una qüestió d’amor, sinó de justícia
segueix viu en nosaltres, l’any que han pas-
sat l’Annette i l’Andreas a Kirgistan, l’any de 
voluntariat de la Paz a Madrid, els sis mesos 
de la Stephanie a Perú, l’any de voluntariat 
de la Laura a l’Àfrica, els voluntaris del pro-
jecte “Sostre” a Barcelona… i moltes altres 
experiències quotidianes ens han d’ajudar a 
viure amb un horitzó més ampli, amb un cor 
que integri a tots aquells que no han gaudit 
de les mateixes oportunitats que molts de 
nosaltres.

Fer realitat el somni d’humanitzar i millorar el 
món que ens ha tocat viure passa per canviar 
la meva manera de viure, la meva manera 
d’entendre la realitat que m’envolta i la re-
alitat que no veig, però que no vull ignorar. 
Aquest canvi en la meva persona només és 
possible si em deixo tocar precisament per 
aquells que no tenen res i integro el seu destí 
a la meva vida. Només un deixar-se tocar 
que impliqui renúncies a la meva vida, fins 
i tot en el necessari, possibilita una solidari-
tat globalitzada. No és només una qüestió 
d‘amor, sinó de justícia.

En aquesta edició del butlletí ens centrem 
amb el Perú. En José ens presenta l‘ONG 
“CIESCU” i la Stephanie, en el primer dels seus 
dos articles, ens explica en què consisteix el 
projecte de “La Mansión”. Gràcies per donar-
nos l’oportunitat de deixar-nos tocar. 

El Consell
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pensaments

Les sigles de CIESCU signifiquen „Centre d’Investigació 
i Estudis Econòmics, Educatius, Socials i Culturals“. 
CIESCU és una Organització No Governamental per 
al Desenvolupament, ONGD, fundada l’any �988 i 
que des de l’any �99� està inscrita en el Registre de 
l’Agència Peruana de Cooperació Internacional 
(APCI). CIESCU també està inscrita en el Ministeri 
d’Economia i Finances com una organització sense 
ànim de lucre, i per tant possible receptora de dona-
cions cíviques, i en el Ministeri d’Educació com una 
organització educativa sense finalitat lucrativa.

CIESCU té la seva seu principal a Arequipa (Perú) i 
compta amb una delegació a Espanya des de l’any 
�004. El seu objectiu principal és contribuir a la lluita 
contra la pobresa per assolir el desenvolupament so-
cial sostenible utilitzant els diversos recursos productius 
disponibles, fomentant les capacitats humanes dels 
beneficiaris així com lluitant per la recuperació de la 
identitat cultural i l’educació de qualitat. Els grups 
humans d’especial atenció són la infantesa i les dones 
amb barreres culturals i amb menys educació. 

Durant els �9 anys de vida que té CIESCU hem de-
senvolupat diversos projectes com la instal•lació de 
vivers hortícoles en escoles rurals, investigacions de 
condicions de vida de petites poblacions, incorpo-
ració de l’idioma quechua (idioma natiu) en el pro-
cés d’interaprenentatge en escoles de nivell inicial 
i primària de províncies on els nens i nenes parlen 
dos idiomes, dotació de serveis d’aigua potable i 
canalització de les aigües residuals en alguns po-
bles joves de zones urbanes marginals, capacitació 
en la criança de conillets d’índies (cavia porcelus, 
„cuyes“ en quechua) i conills (orictolagus cuniculos) 

com una alternativa de millorar l’ingrés de la família, 
construcció de la casa de la dona com una alterna-
tiva al procés de marginació femení, capacitació de 
professors i professores en temes del VIH i SIDA, etc. 
Aquests projectes van ser possibles amb donacions 
d’organitzacions públiques i privades del món de la 
cooperació internacional. D’altra banda, l’interès per 
treballar amb dones amb poca o sense educació, 
ens va portar a obtenir un premi mundial i també el 
Congrés de la República va saber reconèixer oportu-
nament aquesta tasca.

Des de l’any �007 estem treballant conjuntament amb 
l’ONGD „Clam per la Dignitat“, una ONGD molt jove 
amb seu a Catalunya (Espanya) i a Alemanya. A través 
d’ells, s’ha aconseguit una donació financera de la 
fundació Landestiftung d’Alemanya, per a començar 
a fer realitat el projecte „Desnutrició versus Educació“ 
que atén �0� nens procedents de 7 pobles joves que 
assisteixen a l’escola pública del barri marginal de 
„La Mansió“ al districte de Socabaya de la ciutat Are-
quipa. L’origen del projecte és la desnutrició crònica 
que la majoria dels nens de l’escola tenen, ja que 
presenten nivells paupèrrims d’albúmina a la sang i 
l’existència de fins tres tipus de paràsits. Amb aquests 
resultats podem qualificar la situació d’aquests nens 
d’extrema pobresa. Els objectius esperats d’aquest 
projecte consisteixen a reduir la desnutrició dels 
alumnes de l’escola i els seus familiars, ja que el pro-
jecte inclou tots els membres de la família dels escolars 
i millorar el rendiment escolar dels alumnes de l’escola. 
El projecte també compta amb la participació del 
govern Municipal, La Unidad de Gestión Educativa 
(UGEL) i el Sector Salut, que amb CIESCU han firmat un 
conveni a quatre parts assumint cada una de les parts 
responsabilitats concretes per enfrontar la desnutrició 
crònica dels beneficiaris del projecte.

Aquestes són algunes de les accions que CIESCU ha 
desenvolupat i continua desenvolupant fins al dia 
d’avui.

José Álvaro Ruiz
Antropòleg i President de www.ciescu.org

CIESCU ES PRESENTA
L’objectiu principal de CIESCU és  

contribuir a la lluita contra la  
pobresa per assolir el  

desenvolupament social sostenible
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PROJECTE “LA MANSIÓN: FOR-
MACIÓ VERSUS DESNUTRICIÓ”
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Una gran part dels alumnes sofreix ca-
rència d’aliments o desnutrició i casi tots 
els alumnes estan infestats per paràsits

„La Mansión: formació versus desnutrició“, així resa el títol 
del nostre projecte a Perú (Arequipa), que es realitza des 
d’octubre del �007 amb la col•laboració de la ONGD 
local CIESCU (Centre d’Investigació i Estudis Econòmics, 
Educatius, Socials i Culturals).

Mansió significa casa gran i rica, no obstant el barri mar-
ginat i pobre d’Arequipa anomenat “La Mansión” no té 
res a veure amb una mansió. El seu nom recorda que en 
el segle XVI el fundador de la ciutat d’Arequipa havia 
construït a l’actual barri de La Mansión una casa gran, 
una torre, una mansió.
 
El projecte es realitza a l’escola de La Mansión i els seus 
destinataris són els 85 alumnes, els seus pares, la portera, 
els cinc professors i el director de l’escola. 

El projecte vol ser una contribució a la reducció de la 
desnutrició infantil. Una gran part dels alumnes pateix 
carència d’aliments o desnutrició i casi tots els alumnes 
estan infestats per paràsits. Les condicions higièniques són 
deplorables. A La Mansión només una part molt petita 
de les llars té corrent elèctrica. No existeix un sistema de 
conducció d’aigua. L’aigua està racionada i es distribueix 
diàriament en galledes. La quantitat d’aigua no és sufici-
ent per rentar, cuinar i beure. Molts pares no tenen una 
feina segura o fan feines esporàdiques que estan molt mal 
pagades. Moltes mares treballen de forma esporàdica i 
per un sou paupèrrim en el camp. Si els dos pares poden 
treballar, els nens romanen durant tot el dia sols a casa. 
Llavors els germans grans alimenten als germans petits, si 
hi ha quelcom per menjar a casa. Un de cada tres nens 
van a treballar després de l’escola, normalment venent 
dolços pel carrer. Un alt percentatge dels pares tenen una 
formació molt reduïda. La insatisfacció en les relacions i 
una dura vida  quotidiana de supervivència provoquen 
altres problemes com l’alcoholisme, la violència domè-
stica, l’abús... 

La decisió de treballar amb nens de l’escola de La Man-
sión veient aquesta problemàtica situació està justificada 
per als següents motius:
- Els nens són innocents i són els que aguanten en primer 
lloc el sofriment de les relacions dels grans.
- Els nens són el futur de la comunitat.
- Una alimentació equilibrada i suficient és de vital impor-
tància sobretot per als nens. La carència d’aliments i la 
desnutrició perjudiquen el creixement infantil irreversible-
ment, i això no només afecta el seu desenvolupament 
físic, sinó que també el seu desenvolupament intel•lectual 
i el desenvolupament de la seva personalitat. Com pot 
creure’s un nen, que és part essencial de la nostra societat, 
si no té el mínim per a menjar, però per la televisió observa 
que existeix menjar en excés?

El projecte de La Mansión pretén lluitar sobre tot contra 
aquesta carència i desnutrició alimentària a través d’un 
programa d’alimentació escolar i, alhora, realitzant cursos 
en l’escola per als nens, pares i professors sobre alimen-
tació, preparació d’aliments i higiene. Amb tot això el 
projecte pretén tornar a les persones de La Mansión la 
seva dignitat i la seva capacitat per actuar. 

Després d’alguns mesos de treball, el passat �4 de març 
hem inaugurat la cuina escolar en La Mansión amb els 
nens, els professors, els pares i l’alcalde de Socabaya, un 
dels �4 districtes de la ciutat d’Arequipa, on es troba el barri 
desfavorit de La Mansión. Cada dia tres mares preparen 
un dinar calent (tant de bo que de tant en tant també hi 
haguessin pares) per a 85 nens durant el període escolar. 
Es cuina sobre tot amb aliments locals –andinos- como són 
la “quinua”, el “camote” y la “quigüicha” entre d’altres. 
Aquests productes tenen un valor nutritiu molt alt i són més 
econòmics que els productes agroindustrials. Al maig de 
2008 comencen per a tots els grups els cursos „Aliments, 
alimentació i higiene“, on es preparen els aliments con-
juntament. 

Més endavant es pretén construir una granja de gallines 
en el terreny de l’escola. Els ous són essencials per l’aliment 
escolar. Cada nen serà responsable d’una gallina. Els ous 
que sobrin es posaran a la venda i així es podrà finançar 
l’aliment per a les gallines.

Els aliments, els estris de cuina, el gas per cuinar, la com-
pra de les gallines, els materials per al desenvolupament 
dels cursos etc. es financen parcialment fins desembre de 
�008 amb l’ajut de la Fundació “Landesstiftung” de l’estat 
federal de Baden-Würtemberg. 

Un primer pas per la millora de la situació de vida de les 
persones a La Mansión està fet, no obstant això queda 
molt per fer en el futur, perquè els projectes puntuals de 
cooperació no milloraran les circumstàncies a llarg termini. 
Per a que es doni una cooperació contínua en el temps 
s’han de fomentar els recursos de les persones del lloc per a 
que es produeixi realment una ajuda per a l’autoajuda.

Stephanie Wildenberg
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clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

claimfordignity@claimfordignity.org
www.claimfordignity.org
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D - 7�07� Tübingen

Tel. u. Fax. (+49) 7071 / 94 24 03
Kontonummer  7�54948
KSK Esslingen BLZ 6��500�0
Vereinsregister Nr. �458
Amtsgericht Tübingen

-Finalment se celebrarà el proper divendres �� de 
maig a les 21 hores a la parròquia de Sant Joan 
Baptista del barri de Gràcia (C/Santa Creu �, pla-
ça de la Virreina, 08024 Barcelona) el tradicional 
“Sopar de la fam”. Com ja vem anunciar el diner 
recaptat anirà destinat al projecte “HIV/AIDS Re-
sponse programm” dels missioners del Sagrat Cor 
a Sud-àfrica. Es recomana una aportació mínima 
de 5 euros.

-El dissabte �4 de maig la nostra ONG “Clam per 
la Dignitat” serà presentada, junt amb  les altres 
organitzacions i associacions, al Centre Parroquial 
de Sant Vicenç de Sarrià, a Barcelona.

- El diumenge �5 de maig i el dilluns �8 d’agost són 
les properes trobades del Consell de “Clam per la 
Dignitat”, junt amb els membres i amics de la ONG 
que vulguin  participar.

-El dissabte 5 de juliol se celebrarà al centre parro-
quial evangèlic de Aich/Aichtal una trobada dels 
membres i amics de “Claim for Dignity e.V.”.
Pel matí farem grups de treball; per la tarda Stepha-
nie ens presentarà la seva experiència al Perú.

- Projecte “La Mansión” a Arequipa (Perú).

-- A través de la fundació SEZ (Stiftung-Entwick-
lung-Zusammenarbeit) l’institut Robert-Bosch de 
Langenau (ciutat a prop  d’Ulm), s’ha posat en 
contacte amb la nostra ONG “Claim for Dignity 
e.V.” per avaluar la possibilitat de fer un projecte 
de cooperació amb l’escola de La Mansión a Perú. 
El proper dimecres 4 de juny  es farà la primera 
reunió de treball a la seu de SEZ a Stuttgart.
-- Stephanie presentarà el projecte “La Mansión” 
en el seminari que el Prof. Walther Specht realitza a  
la Universitat de Tübingen. A més, el Prof. Specht ha 
convidat a Stephanie i a José Álvaro, president de 
CIESCU, a participar en la IX Simposi internacional 
que organitza ISMO (International Society for Mo-

Edita Clam per la Dignitat
Dipòsit legal: B-��.860-�004
Av. Diagonal �85, �-4 
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bile Youth Work) a celebrar a Stuttgart del 15 al 18 
de setembre. Tant el projecte “La Mansión” com 
diferents resultats d’investigació de José Álvaro 
seran presentats en aquesta trobada. 
-- Stephanie presentarà el projecte “La Mansión” el 
mes de juliol a l’institut  Hermann-Gundert-Schule 
de Calw i en el centre de formació professional 
Christian-Morgenstern Schule –incloent les seves 
tres cases juvenils d’acollida  a la ciutat de Reut-
lingen-Rommelsbach.
-- Joves interessats en una estada de 6 mesos a un 
any a Arequipa (Perú) per donar suport   al pro-
jecte de “La Mansión” us podeu posar en contacte 
amb nosaltres.

- José Álvaro Ruiz, president de la ONG perua-
na CIESCU, té previst estar a Europa invitat per 
l’associació SCI-Bèlgica (Servei Civil Internacional) 
de l’� d’agost al 5 d’octubre. A més, allargarà la 
seva estada fins el 20 de novembre a Barcelona. 
En aquest temps tenim previst trobades amb els 
membres de  “Claim for Dignity e.V.” i de “Clam 
per la Dignitat”.

- Interessats amb el voluntariat de “Sostre” a 
Barcelona us podeu posar en  contacte  amb  
Javi Laguno (xavierlaguno@gmail.com) o amb 
Secretaria.

- El passat �� d’abril varen contraure matrimoni a 
Barcelona els nostres amics  Roger Layola i Núria 
Molinos; el proper  7 de juny contrauran matrimoni 
la Viola Durán i en Pablo Auset, també a Barcelo-
na. ¡Moltes felicitats!

- Felicitem a la Macarena i al Javi pel naixement 
del seu primer fill Javier Baquero Dastis (03/05/08) 
a Barcelona.

- Tenim un especial record i oració pel nadó que el 
nostre amic sud-africà Lufuno i la seva esposa van 
perdre dos dies després del seu naixement.

Traduccions: Núria Mundet, Irma Fañanás i Núria Albareda


