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FELIÇ 2010?
Ésser més solidaris amb els quals sempre estan en crisi
En els dies previs i posteriors al canvi d‘any
he escoltat més d‘una vegada la broma de
“feliç 2010”. La crisi econòmica global que
vivim ja està aquí i les previsions no són gens
optimistes. Per aquest motiu més d‘un voldrà
passar ràpid aquest any i començar ja el
2010, on se suposa que l‘economia s‘haurà
recuperat una mica...
Segur que la crisi es deu a molts factors. Segur
també que des de la política no ha de ser
fàcil trobar solucions que ajudin a reanimar
l‘economia. Aquests dies veiem com els governs aproven mesures urgents per a intentar
remuntar el vol com més aviat. A Alemanya,
per exemple, s‘han pres un paquet de mesures econòmiques de tal magnitud que un
s‘ha de remuntar al final de la Segona Guerra
Mundial per a trobar-se amb alguna cosa
similar. La confiança de la gent, dels ciutadans, està pel terra.
Des de la nostra petita ONG estem convençuts que la crisi també ha de tenir una lectura personal que no podem obviar: quina
responsabilitat tinc jo en aquesta crisi?, què
puc fer jo per a millorar la situació? Segur que
la nostra aportació serà gairebé insignificant,
però ja sabem que molts pocs fan miracles.
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Potser aquesta crisi ens ve bé per a aprendre
a viure una mica més austerament i ser més
solidaris amb els que sempre estan en crisi i
no són notícia.
A Internet (www.miniature-earth.com/) es
pot visualitzar un petit vídeo que ens dóna
una idea del món on vivim i ens pot ajudar
a tenir més present els que sempre estan en
crisi. Si visquéssim 100 persones en el món, 18
no tindrien accés a aigua potable (com els
nostres amics del barri de “La Mansió” a Arequipa, Perú), 43 viurien sense sanitat bàsica i
53 mirarien de sobreviure amb menys de dos
Euros al dia. Això sí, 6 persones tindrien el 59%
de les riqueses de la comunitat, 12 persones
tindrien un ordinador personal i només 3 tindrien accés a Internet.
En aquest número tenim un primer article de
dos de Francesc Torralba sobre la solidaritat. A més a més tenim un escrit de Michael
Schliep que comparteix amb nosaltres una
tradició molt bonica alemanya entorn els
Reis d’Orient.
Que aquest any ens seguim ajudant mútuament en les coses senzilles de cada dia per a
seguir creient que un món millor és possible.
Feliç 2009!!!
El Consell
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LA SOLIDARITAT
COM ENTRETENIMENT
Desitja ajudar i canviar el món? No s’esforci: vagi a la Gala Benèfica o consumeixi tal cosa recomanada per Metges
sense Fronteres
La solidaritat és una paraula sota sospita. Quan
s’utilitza al si de la vida pública, emergeixen una
sèrie d’interrogants que cap ment lúcida pot
descartar d’entrada. La solidaritat tal i com es
practica és una moda i corre el perill de convertir-se en simple cosmètica?
És una conveniència això de la solidaritat i de
la responsabilitat social corporativa per part de
les institucions? És utilitarisme dur i pur? Es pot
parlar de solidaritat quan la finalitat última no
és fer el bé?
A les nostres societats occidentals, està sorgint
una nova forma d’entendre la solidaritat que
podríem denominar solidaritat com entreteniment.
Es tracta d’una solidaritat entretinguda que
mescla, amb l’ajut dels mitjans de comunicació, joc i competició amb altruisme i solidaritat;
on s’uneix el que és utilitarista, el que és lúdic i
el que és solidari.
Moviments socials, institucionals, ONG’s, juntament amb cadenes de televisió i emissores de
ràdio posen al ciutadà en aquella situació de
creure’s solidari, mentre s’entreté, es diverteix
i gaudeix de la publicitat de l’empresa patrocinadora. Amb això s’ha aconseguit elevar la
propaganda empresarial al rang de solidaritat
i fer, amb tot això, que la solidaritat resulti entretinguda.
Ser solidari es converteix no només en quelcom
profitós, sinó també divertit alhora. Es tracta
d’una solidaritat indolora, on el treball i la lluita es converteixen en diversió i el compromís
es transforma en entreteniment. La mera
assistència a un concert, la compra d’un producte ofertat, és com si portessin per si mateix
l’eradicació del problema. Així tots som una
mica mecenes.
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pensaments

Desitja ajudar? Desitja canviar el món? No
s’esforci. Només ha d’anar a la gala benèfica
en la que actuen famosos de la cançó i de
l’espectacle; consumeixi Pepsi Cola per recomanació de Metges Sense Fronteres o fumi
més tranquil una cigarreta Fortuna sabent que
el 0’7 per cent d’aquesta marca va al Tercer
Món. Desitja oposar-se a la violència? Compri
Benetton. Si desitja lluitar per l’eliminació de les
mines antipersona, posi’s uns pantalons vaquers
Lois.
L’almoina està inclosa a la compra. Heus aquí
una manera indolora de purgar la mala consciència. Ajudem sense necessitat d’haver de
moure un dit.
Aquesta solidaritat entretinguda és una solidaritat sense deures i que ens porta al distanciament i ens condueix a la despreocupació del
que són las veritables causes que han provocat
el problema.
Això suposa la claudicació del judici crític i on
les empreses col•laboradores i les seves aportacions econòmiques són més importants que la
reflexió i l’anàlisi de per quès i les causes. Una de
les nostres paradoxes actuals és la de pretendre
col•laborar dels plaers i beneficis que aporta
la solidaritat sense patir cap dels seus inconvenients. Desitgem proclamar la solidaritat a tot
l’univers i escapar de les conseqüències i dels
compromisos que suposa la defensa d’aquella
solidaritat.
És evident que més val una mica de solidaritat,
encara que sigui per vanitat o per marketing,
que cap, però la solidaritat entesa com a virtut
i com a valor social dista molt d’aquests horrors.
On queda allò de no practicar la caritat amb
ostentació per ser vist pels demés homes? Al
cap i a la fi, no es converteix d’aquesta manera
a la solidaritat en una via més de l’estratègia
empresarial en un mercat competitiu?
Francesc Torralba Roselló
(publicat a “Forum Libertas” el 05/09/07 y sintetitzat per la
redacció de “CexDe”. Amb permís de l’autor)
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CRIST BENEEIXI AQUESTA CASA
Els nens es comprometen
amb els nens en necessitat
En els dies entre Nadal i els Reis Mags acompanyo des de fa alguns anys a un grup infantil de
la nostra ciutat, que com „cantants d’estrelles“
(Sternsinger) porten el missatge de Déu amb
la benedicció „Christus mansionem benedicat
- Crist beneeixi aquesta casa” (C+M+B) a les
persones. En total aproximadament 150 nens
es disfressen de Reis Mags en el nostre municipi i surten als carrers de la nostra ciutat a la
trobada de seus 10 000 habitants.
Aquesta acció existeix a Alemanya des de
1959 i els nens es comprometen amb els nens
en necessitat. Està iniciativa està coordinada per l’obra de missió infantil de l’Església
catòlica alemanya junt amb la federació de
joves catòlics d’Alemanya. Aquesta acció es
du a terme en totes les parròquies catòliques
alemanyes.
Amb els donatius recollits (657 milions d’euros
s’han recollit des dels inicis; 39,7 milions d’euros
l’any 2008) es recolzen a nens a Àfrica, Amèrica Llatina, Àsia, Oceania i Europa de l‘Est en
aproximadament 3000 projectes.
La meva filla de dotze anys i les seves amigues
s’alegren d’aquest esdeveniment especial
cada any. En el matí que sortim a cantar
amb les estrelles es disfressen amb els altres
nens de Melcior, Gaspar i Baltasar, a més
d’estrelles cantants. Llavors acompanyats de
fred i torb de neu en la majoria de les vegades
comencem a visitar als nostres veïns. Molts
dels nostres veïns els coneixem d’altres anys,
a d’altres els visitem per primera vegada. Les
persones se n’alegren si toquem el timbre de les
seves cases. Quan ens obren la porta cantem
una cançó, comuniquem el missatge a través
d’uns poemes apresos de memòria i escrivim
les sigles de la benedicció 20*C+M+B*09 amb
guix a la porta de casa seva.
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experiències

cies a les que difícilment no hauríem pogut
accedir. Per exemple aquest any vam tornar a
trobar-nos amb una dona anciana, el marit de
la qual havia mort l’any anterior. També hem
pogut visitar persones grans que són a les seves
cases la majoria del temps en llit o fins i tot alguna persona que pateix demència senil. També
ens hem trobat amb persones grans que viuen
soles i s’alegren de la nostra visita. En aquestes
breus trobades reconeixem la nostra tasca i la
importància del missatge que transmetem.
Aquest any m’han acompanyat per primera
vegada la meva germana i la seva filla de 10
anys i el seu fill de 6 anys. Quan fa poc els vaig
visitar, tots tenien molt present aquesta experiència comuna. El meu nebot fins i tot m’havia
fet una estrella de fusta que em va regalar. El
pròxim any la meva germana vol tornar amb
els seus fills per participar del Sternsinger.
Sovint em trobo als meus veïns al carrer i els
miro amb altres ulls i molts recorden la nostra
trobada.
A la finestra d’entrada de casa meva penja
mentre tant l’estrella de fusta que em va regalar el meu nebot, per als que la vegin i els que
vivim a casa meva ens en recordem del camí
que l’estrella ens mostra.
Michael Schliep

En aquestes visites experimentem unes vivèn
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ACTUALITAT DE “CLAM PER LA DIGNITAT”
– ESPANYA
- El passat 27 de desembre es va celebrar a Barcelona la V Assemblea General de „Clam per la
Dignitat“. A més d’aprovar-ne la memòria anual,
es van marcar els objectius per a l’any 2009, que
molt sintèticament podem resumir com: (1) suport
al projecte de cooperació internacional „Formació versus desnutrició“ que es desenvolupa a „La
Mansió“ (Arequipa, el Perú) amb el soci local CIESCU i amb la col•laboració de la nostra associació
agermanada a Alemanya „Claim for Dignity e.V. „;
(2) suport al projecte de cooperació local „Sostre“
a la Barceloneta; (3) continuar amb la publicació
trimestral del butlletí „CexDe“ i la web així com (4)
valorar i en el seu cas realitzar el possible canvi de
domicili social (la nova seu seria el Centre Parroquial
de Sarrià) i (5) realitzar els tràmits necessaris perquè
els donatius a la nostra entitat es puguin desgravar
en la declaració de la renda anual.
Respecte al Consell Directiu dir que la Viola Durán
i la Míriam Fernández han causat baixa. Els agraïm
la seva dedicació i col•laboració i esperem poder
continuar comptant amb elles com membres actives de l’entitat. Manuel Martín Carmona, com a
Secretari, i Toni Valls i Castellví, com a Vocal, són
les noves incorporacions al Consell de „Clam per la
Dignitat“: benvinguts!
- Com a entitat hem decidit adherir-nos a la plataforma „Dret a viure“. A la nostra pàgina web podeu
veure el logo de la mateixa que condueix a la seva
pàgina web: http://derechoavivir.org/.
- Hem sol•licitat una petita ajuda per al projecte de
„La Mansión“ a l‘AMB (Àrea Metropolitana de Barcelona). La sol•licitud l’hem anomenada „VIP a la
Mansió“, ja que el VIP és l’abreviatura de „ventilated
improved pit latrine“, és a dir, demanem ajuda financera per poder construir-ne una (o dues) letrina(es)
a l‘escola de „La Mansió“ a Arequipa (El Perú).
- Estem intentant organitzar el Sopar de la Fam anual.
Encara no podem concretar ni el dia ni l’hora.

actualitat
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- Des d’aquí agraïm el pagament de les quotes
i algun donatiu que hem rebut. Aquest any hauríem de tenir „balanç zero“, un dels objectius de
l’Assemblea.
- Necessitem traductors voluntaris (català/espanyol;
català o espanyol/anglès).
- 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
A la nostra pàgina web hi ha un fullet d’informació
sobre padrinatges d’alimentació pel nostre projecte
a Arequipa (Perú). Demanem suport i difusió a possibles interessats per mantenir el projecte amb vida.
Els alumnes de l’institut Melanchtron a Bretten han
començat a treballar els diferents enfocaments de
solució per a la millora de les condicions de vida a
„La Mansión“ a Arequipa.
Stephanie va ser entrevistada a l’emissora de ràdio
„Wüste Welle” el 6 de febrer a Tübingen durant
una hora sobre el projecte a Arequipa i sobre
l’associació „Claim for Dignity“.
El 13 i 14 de febrer la Stephanie, el Michael i l’Edi
van participar a un acte del BDKJ (joves catòlics de
la diòcesi Rottenburg-Stuttgart) sobre el programa
estatal Weltwärts, del servei de voluntaris del ministeri
federal per a cooperació. Van tenir lloc converses
amb altres interessats i s’estan fent papers per poder
enviar els primers voluntaris a Arequipa a partir de
l’agost de 2009.
L’institut Robert-Bosch a Langenau ja està preparant
els dies del projecte escolar del 2009, que enguany
tindrà per tema el projecte de „La Mansión“.
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