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Amb el títol d‘aquesta editorial es pot pensar 
que el llibre blanc es tracta d‘un llibre que en-
cara s’ha d’escriure, perquè les seves pàgines 
estan en blanc. També es pot entendre com 
la vida de cadascun de nosaltres que dia a 
dia anem escrivint. No és el cas. El llibre blanc 
existeix i ja està escrit, i concretament es titula 
Llibre blanc del tercer sector cívic-social, editat 
l’any 2003 per la Generalitat de Catalunya, i 
elaborat per l‘equip d‘investigació de l‘Obser-
vatori del tercer sector, amb seu a Barcelona. 
Es tracta d‘un estudi de la realitat catalana del 
tercer sector cívic-social, és a dir, sobre les en-
titats privades sense ànim de lucre que tenen 
com a objectiu central de la seva actuació 
la promoció de les persones, la reducció de 
les desigualtats socio-econòmiques i la lluita 
contra l‘exclusió social, la qual cosa queda 
reflectida més que en els estatuts o actes 
fundacionals, en les activitats que porten a 
terme. El nostre perfil respon a aquestes carac-
terístiques, per això té sentit fer-nos eco d’al-
gunes de les seves conclusions, especialment 
d’aquelles que tracten sobre com treballen les 
organitzacions del tercer sector cívic-social.

Si ens centrem en les organitzacions i els òr-
gans de govern, aquest estudi exposa tres 
conclusions: 
(1) flexibilitat organitzativa, però falta de cla-
redat organitzativa, és a dir, falta de reflexió, 
definició i assignació de funcions; (2) compro-
mís dels òrgans de govern, però perill d‘absèn-
cia de visió externa, és a dir, no possibilitar la 
participació d‘altres persones i posar fre a la 
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renovació i visió estratègica de l‘organització; 
(3) bases socials àmplies, però poca obertura 
a la societat. 
Respecte a l‘equip humà de les organitzacions 
cívic-socials catalanes les conclusions són les 
següents: 
(1) diversitat de col•lectius i perfils, però poca 
reflexió i definició de criteris de gestió dels 
equips; (2) elevada presència de voluntariat 
i nivell de vinculació important, però baixa 
dedicació; (3) important vinculació del perso-
nal a les organitzacions, però inestabilitat dels 
equips relacionada amb les dolentes condici-
ons contractuals; (4) formació majoritària del 
personal, però poc estructurada. 

Dins l‘apartat de recursos econòmics cal des-
tacar les següents conclusions: 
(�) capacitat per a portar a terme activitats, 
tot i les dificultats econòmiques; (2) precarietat 
econòmica de les organitzacions; (3) falta de 
visió estratègica del finançament; (4) depen-
dència del finançament públic; (5) dificultat 
de la gestió de la tresoreria.
A més s‘analitzen altres punts com la comuni-
cació i les noves tecnologies en les organitzaci-
ons així com les diferents possibilitats jurídiques 
de les organitzacions. Segur que des de “Clam 
per la Dignitat”/”Claim for Dignity i.V.” podem 
fer nostres algunes d‘aquestes conclusions. 
Ara que acaba l‘any, és un bon moment per 
a avaluar el viscut i concretar objectius de 
cara al pròxim any. Les assemblees generals 
que celebrarem el desembre ens haurien 
d‘ajudar. 
En aquest número, en Ralf reflexiona sobre la 
crisi financera mundial i la Laura comparteix 
amb nosaltres el seu any de voluntariat inter-
nacional. 
Feliç Nadal a tots! 

El Consell 
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pensaments

Els recents esdeveniments als mercats 
mundials de capitals ens han fet veure 
com estan vinculats globalment els no-
stres sistemes econòmics. Adonant-nos 
als països industrialitzats més rics del pla-
neta de l’impacte d’aquesta crisi podem 
únicament sospitar com està afectant 
el dur negoci de l’especulació global a 
persones en països que no poden lluitar 
contra la força del poder financer. Aque-
sts efectes es visualitzen a través del per-
manent èxode d’africans que intenten 
arribar il•legalment al Sud d’Europa a 
través d’embarcacions precàries, ja que 
no poden viure del seu treball a causa de 
la importació des d’Europa de productes 
agrícoles subvencionats que arruïnen els 
mercats locals. No sembla que això sigui 
suficient per provocar altres mesures per 
part del govern europeu que no siguin 
donar més diners per tenir la frontera 
„protegida“ de manera òptima.

És una vergonya que les implicacions de 
l’enorme benefici financer d’uns quants i 
la consegüent misèria de tanta gent ha-
gin de ser absorbides de manera insigni-
ficant per un esforç immens del creixent 
treball voluntari d’organitzacions no go-

vernamentals de tot el món. Per recolzar 
aquests esforços també s’han de prendre 
mesures a nivell polític perquè realment 
la coexistència d’aquests „mons“ sigui 
possible.

Per entendre l’equilibri de poder donat, 
es pot veure, per exemple, que el rendi-
ment econòmic d’Alemanya s’equipara 
al rendiment econòmic de tot Àfrica, 
d’Amèrica central i de Sud-amèrica amb 
només el 6 per cent de la seva població. 
Comparat amb l’Àfrica, el rendiment 
econòmic d’Alemanya és més de 3 ve-
gades superior amb menys del 9 per cent 
de la seva població.

A tall de crítica de la situació actual el 
director de cinema austríac Erwin Wa-
genhofer ens ofereix un reflex escandalós 
de com funciona el nostre món darrere 
dels prestatges dels supermercats i de les 
seves ostentoses publicacions en les seves 
pel•lícules-documentals „Farem diners“ 
(2008) i „Nosaltres alimentem el món“ 
(2005). L’autor, no obstant això, també 
ens mostra amb aquestes pel•lícules-do-
cumentals què fàcil és desemmascarar 
les regles del sistema si es comença a 
pensar en tot això. També ens mostra que 
cada esforç individual és el primer pas per 
canviar la situació.

R. Kammerer

TRACTANT AMB ELS EFECTES 
D’UN MÓN GLOBALITZAT

També s’han de prendre mesures a 
nivell polític perquè realment la coexis-
tència d’aquests „mons“ sigui possible
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experiènciesUN ANY DIFERENT… 
 ¡QUE NO OBLIDARÉ!
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S’ha d’estimar fins que faci mal

El passat mes de gener vaig començar una de 
les experiències més completes de la meva 
vida. Havia decidit deixar la feina temporal-
ment i anar-me’n de voluntària amb les Missi-
oneres de la Caritat (les de la Mare Teresa de 
Calcuta) per diferents països d’Àfrica. Havia 
fet ja alguna cosa semblant a l’Índia i a Etiòpia 
però durant períodes curts de temps i sempre 
tornava feliç, amb una alegria especial, però 
amb la sensació de què se m’havia fet curt, 
de què hi ha molta gent necessitada, molt per 
fer i molt món per recórrer.

En moltes ocasions li havia donat voltes a la 
idea d’estar una temporada més llarga però 
la por a perdre aquelles “seguretats” a les 
que estem massa aferrats, feia que rebutjés 
la oportunitat o posposés la decisió per més 
endavant.
Finalment, a finals de l’any passat, em vaig dir 
a mi mateixa que sí, que me’n anava... per 
què no?
He estat a Egipte, Sudan, Etiòpia i Uganda, 
sempre en els centres de les Missioneres de la 
Caritat (tenen cases en més de 150 països del 
món). Alguns dels centres són per a nens, altres 
per adults, també n’hi ha on viuen de totes les 
edats... tots ells amb la característica comuna 
d’acollir i acompanyar als més pobres d’entre 
els pobres.

Com deia al principi, l’experiència ha estat 
molt completa. Si miro enrera puc dir que 
he après molt de la gent: de les missioneres, 
un exemple continu d’alegria, d’humilitat, 
d’entrega incondicional...; d’altres voluntaris, 
gent fantàstica de diferents parts del món que, 
en compartir amb ells el dia a dia, han sigut 
tot un suport –a part de companys de riures, 
converses i bones estones; dels malalts i gent 
dels centres, que són el pilar de tot això i potser 
els que més ens han ensenyat. Ens han empès 
a treure de nosltres mateixos, a despertar i a 
desenvolupar capacitats que mai hagués-
sim pensat. Com deia la Mare Teresa, “s’ha 
d’estimar fins que faci mal”.

He viscut molts moments molt durs, tistos i difícils 
de pair doncs convius contínuament amb el 
patiment de la gent (físic i/o psicològic) –i això 
no deixa  indiferent- però alhora he gaudit de 
moments divertits, macos i emocionants que 
m’han fet sentir molt contenta d’estar allà.
Tot això fa que es remogui per dintre infinitat de 
coses. Vas notant en el teu interior un canvi de 
tots i cadascun dels terrenys que formen la no-
stra persona: el psicològic, el social, l’espiritual...
és una transformació integral.

Ara, ja de tornada, em sento feliç i francament 
molt afortunada de la experiència viscuda. 
Aquests mesos m’han obert els ulls a moltes 
coses i, sobretot, a ser conscient de què hi ha 
molta gent que pateix i a la que es pot ajudar. 
Jo he marxat lluny, on la realitat és comple-
tament diferent a la nostra, però això no és 
necessari: persones a les que estendre una mà 
les podem tenir molt a prop.

Laura García-Faria Coll
http://www.lauragf.blogspot.com
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ACTUALITAT DE “CLAM PER LA DIGNITAT” 
– ESPANYA

- A causa d’imprevistos d’última hora aliens a la nostra voluntat 
no ha estat possible veure’ns amb José Álvaro, president de 
CIESCU-Perú a Barcelona, en la seva estada a Barcelona el mes 
d’octubre, i amb Pilar Solà, presidenta de CIESCU-Espanya. La 
idea de fer un acte públic conjunt per presentar el projecte de 
„La Mansión“ per tant es va desestimar.
- Continuem rebent ofertes de persones que volen treballar o 
fer pràctiques amb nosaltres. Agraïm totes les sol•licituds, que 
contestem sempre i arxivem en la nostra secretària, i desitgem 
que en un futur la nostra infraestructura ens permeti fer alguna 
cosa més a aquest nivell.
- També ens arriben peticions d’ajuda concreta, com la nostra 
amiga del Perú Carla Leguía, que busca una feina a Espanya. Si 
algú pot ajudar-nos d’alguna manera, que es posi en contacte 
amb nosaltres.
- Per al pròxim dissabte 27 de desembre a les �8 h està previ-
sta la V Assemblea General de „Clam per la Dignitat“ que se 
celebrarà en el Centre Parroquial de Sant Vicenç de Sarrià. 
Tots els socis i amics de „Clam“, si us plau, reservar-vos la data 
i assistiu!
- Interessats en el voluntariat de „Sostre“ a Barcelona posar-se 
en contacte amb Javi Laguno (xavierlaguno at gmail.com) o 
amb Secretaria.

- ACTUALITAT DES DE “CLAIM FOR DIGNITY e.V” 
- ALEMANYA 

- El divendres 7 de novembre José Álvaro Ruiz, president de 
CIESCU-Perú i director del projecte „La Mansión: formació versus 
desnutrició“, va estar acompanyat per cinc membres de „Claim 
for Dignity e.V. „ a l‘Institut d’ensenyament mitjà Robert-Bosch 
de Langenau (Robert-Bosch-Gymnasium, RBG, a prop de la 
ciutat d‘Ulm, Alemanya) per presentar el projecte i segellar un 
apadrinament entre les dues escoles, on també són presents 
les ONGs CIESCU i „Claim for Dignity e.V. „. L’acollida dels pro-
fessors i dels alumnes va ser excel•lent. El dia va culminar amb 
un dinar de germanor sufragat per l’escola. Moltes gràcies i tan 
de bo sigui l’inici d‘una fructífera relació per a totes les parts 
implicades!
- El mateix divendres 7 de novembre a la tarda en la parròquia 
de Saint Michael a Tübingen José Álvaro Ruiz va presentar el 
projecte a un grup d’alumnes de batxillerat interessades en fer 
un any de voluntariat a Arequipa. Al final vam compartir tots 
els assistents un sopar molt entranyable.
- El passat 6 de desembre es va celebrar a casa de Sabine 
Molling a Aich/Aichtal la VIII Assemblea General de „Claim for 
Dignity e.V“. Ens vam reunir finalment catorze persones. La reunió 
va ser molt rica en contingut i en intercanvis. A més de revisar 
l‘any, vam parlar sobre com afrontar els reptes que el projecte 
de „La Mansión“ ens presenta i com distribuir-nos el treball. Sin-
tèticament podem dir que Ralf porta el contacte amb l‘escola 
de Langenau (ell va ser alumne d‘aquesta escola!), Michael 
porta la relació amb el Prof. Eyerer i la fundació TheoPrax i Ste-
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phanie i Edi porten el tema del voluntariat a través de Weltwärts 
i coordinen la possible sol•licitud de noves subvencions. Es va 
aprovar gestionar una campanya d‘apadrinament alimentari 
per als nois de l‘escola.
Per la seva part, Annette i Andreas ens van posar al corrent de 
la situació a Kirguizstán i del seu projecte „Zuflucht e.V. „.
Al final es va aprovar la gestió de l‘any 2008 i es va elegir 
novament el Consell Directiu, que enguany està format per 
Michael Schliep, Stephanie Wildenberg i Édison Fañanás. La 
gestió econòmica, portada per Sabine Molling i supervisada 
per Sabine Schliep, no es va poder aprovar, ja que l‘any no ha 
finalitzat encara. Tot apunt, no obstant, que la gestió econòmi-
ca serà aprovada en la propera reunió i que elles dues seran 
novament elegides per continuar amb aquesta responsabilitat 
en el 2009. Després de la reunió es va celebrar el sopar típic 
de Nadal.
- El passat dimecres �0 de desembre a l‘institut d’ensenyament 
mitjà Melanchton de Bretten (Melanchthon Gymnasium Bretten, 
MGB, a prop de Karlsruhe), i dins de la cooperació entre l’institut 
i la Fundació TheoPrax respecte a la nova assignatura „Tècnica 
i ciències de la Naturalesa“ (Naturwissenschaften und Technik, 
NWT) per a alumnes d’entre 13 i 14 anys (classe 8 i 9 en el sistema 
educatiu alemany) es va presentar el projecte de „La Mansión“ 
com a exemple real i pràctic de possibles aplicacions que es 
puguin desenvolupar en l‘assignatura. Al costat del Prof. Eyerer, 
President de la Fundació TheoPrax, Stephanie i Ralf van presen-
tar la realitat del barri de „La Mansión“ així com les possibilitats 
arquitectòniques per tenir un petit jardí a la teulada de la casa. 
A més també va participar un físic per explicar com funciona 
l’energia eòlica. L’acte va ser molt participatiu i la valoració 
de Stephanie i Ralf molt positiva.
- „Claim for Dignity e.V.“ ha acceptat l‘oferta del BDKJ (Bund 
der Deutschen Katholischen Jugend; federació de joves 
catòlics alemanys de la diòcesi Rottenburg-Stuttgart) i del de-
partament d‘“Església del món“ de la diòcesi per canalitzar a 
través d’ells les dues sol•licituds que es volen fer al programa 
estatal de foment del voluntariat de cooperació internacional 
„Weltwärts“ afavorit pel Ministeri alemany de cooperació i 
desenvolupament. És a dir, d’agost de 2009 a juliol de 20�0 
dos joves alemanys podrien realitzar un any de voluntariat a 
Arequipa recolzant el projecte de „La Mansión“. A més, també 
en coordinació amb la parròquia de Saint Michael a Tübingen 
i en cooperació amb l’organització „Pater Stella e.V. „ es volen 
oferir dues places més de voluntariat a Eritrea. Per al 13 i 14 de 
febrer hi ha prevista una trobada a nivell diocesà de totes les 
entitats implicades en el programa „Weltwärts“ que treballen 
amb la diòcesi Rottenburg-Stuttgart. Per part de „Claim for 
Dignity e.V. „ està prevista la presència de quatre persones (el 
Consell Directiu i un membre encara per decidir).
Si hi ha algun jove alemany interessat en participar en aquest 
programa de voluntariat de cooperació internacional que 
es posi en contacte amb nosaltres abans del 3� de gener de 
2009.

Traduccions: Irma Fañanás – Núria Mundet


