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Butlletí trimestral de l’ONG pel desenvolupament Clam per la Dignitat
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En la V Assemblea General que vam cele-
brar els membres de „Clam per la Dignitat“ 
el desembre passat i tal com vam informar 
en el número anterior d’aquest butlletí vam 
decidir adherir-nos a la plataforma „Dret a 
viure“ (http://derechoavivir.org/). El tema 
de l’avortament torna a ser actualitat en la 
societat espanyola donada la recent apro-
vació pel Consell de Ministres d’Espanya de 
l’avantprojecte de llei d’Interrupció Voluntà-
ria de l’Embaràs i Salut Sexual i Reproductiva, 
que contempla l’avortament lliure fins a la 
setmana 14 i fins a la 22 en cas de risc de la 
vida o salut de la dona o greus anomalies al 
fetus. A Espanya es produeixen a l’any uns 
120.000 avortaments; amb aquesta mesura 
es podria arribar a duplicar aquesta xifra.

La qüestió de l’avortament, la qüestió del dret 
a viure, és un tema que concerneix a tots. Els 
polítics haurien d’estar al servei de la promo-
ció integral de la vida, de la persona i del bé 
comú. Quan en la nostra societat occidental 
es relativitzen tantes coses és molt fàcil perdre 
la vocació fonamental d’un polític... i és molt 
fàcil delegar-hi coses que incumbeixen a la 
consciència de cadascun de nosaltres. Sem-
bla com si valors fonamentals com la vida es 
convertissin en un producte de consum més 
dins del camp polític, com si la veritat i el bé 
de l’ésser humà fos una qüestió de consens 
polític.

En les nostres realitats quotidianes coneixem 
i convivim amb adolescents que han tingut 

DRET A VIURE
Una societat que no defensa la vida 

des dels seus inicis fins al seu final natu-
ral és una societat malalta

un embaràs no desitjat i que han optat per 
tenir el fill. Coneixem les dificultats que això 
suposa, però també observem que, amb 
suport, surten endavant més enfortits i més 
responsables. És evident que no som ningú 
per jutjar la consciència de cadascun, però 
també és veritat que volem posar en joc la 
nostra llibertat posicionant-nos com a per-
sones i com a entitat a favor de la vida, més 
enllà de qualsevol creença religiosa que 
puguem professar. Creiem sincerament que 
una societat que no defensa la vida des dels 
seus inicis fins al seu final natural, per molt 
desenvolupada que estigui a nivell econòmic 
i tecnològic, és una societat malalta.

La plataforma „Dret a viure“ ha aconseguit 
amb molt pocs mitjans però molta il•lusió i 
energia mobilitzar a molts sectors de la socie-
tat espanyola i donar rostre a moltes persones 
anònimes que volen defensar el dret a viure. 
En aquest sentit la nostra humil adhesió per-
segueix recolzar aquesta „marea vermella“ 
(tot el material que reparteixen així com els 
autobusos que recorren Espanya i el disseny 
de la seva pàgina web tenen el vermell com 
a color d’identitat) i reconèixer una vegada 
més que la societat civil pot i ha de tenir una 
presència activa en la societat.

En aquest número tenim el segon i últim arti-
cle de Francesc Torralba sobre la solidaritat. 
També presentem un escrit dels professors 
Silke Kamradt i Markus Braunmiller de l’institut 
alemany Robert-Bosch-Gymnasium sobre 
l’agermanament que estan impulsant entre 
la seva escola i l’escola de „La Mansió“ a 
Perú, també amb la nostra col•laboració.

El Consell
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pensaments

És necessari reconèixer que avui existeix 
un major sentit de solidaritat internacional 
que oferix en particular una oportunitat 
única per a contribuir a la globalització de 
la solidaritat, servint de lloc de trobada per 
als Estats i per a la societat civil i de punt 
de convergència dels diversos interessos i 
necessitat.
 
Aquesta solidaritat no sempre es pot mani-
festar de forma abundant pels què no tenen 
recursos, però aquest sentiment apareix 
cada vegada que hi ha catàstrofes mundi-
als. Com es va expressar en la Declaració 
per una ètica global del Parlament Mundial 
de les religions de l‘any 1993, som éssers in-
terdepenents, tots els éssers humans formem 
una gran família, estem enllaçats uns amb 
uns altres.
 
El mite de l‘autosuficiència no és humà, 
perquè només és autosuficient l‘ésser que 
es basta a si mateix i que no requereix de 
res aliè a si per a poder subsistir en l‘ésser. 
Els éssers humans necessitem, per a poder 
subsistir, consumir elements externs a la 
nostra pròpia naturalesa. Depenem d‘ella, 
depenem dels altres. La solidaritat, doncs, 
lluny de ser un imperatiu ètic, és la constata-
ció de la interdependència, de la profunda 
i subterrània interacció que hi ha entre totes 
les entitats que configuren el món.
 
El fenomen de la globalització de les comu-
nicacions i del mercat ens permet perca-
tar-nos més clarament de tal interdepen-
dència. En assabentar-nos de la precària 
situació en què viuen tants éssers humans, 
experimentem la necessitat d‘establir ponts 
i transferir ajudes.

 
La cooperació entre organismes internacio-
nals i les organitzacions no governamentals 
contribueix a garantir que els interessos dels 
Estats, per més legítims que siguin, i dels 
diversos grups que existeixen dintre d‘ells, 
no siguin invocats o defensats en perjudici 
dels interessos o dels drets d‘altres pobles, 
especialment dels menys pròspers. L‘ampli 
sorgiment del voluntariat a nivell global és un 
dels signes dels temps que enforteix aquesta 
cooperació.

Es fa, doncs, necessària la posada en esce-
na d‘aquest mecanisme solidari enfront 
dels egoismes individualistes que sovint pro-
mocionen una globalització excessivament 
dominada pels interessos econòmics per a 
contemplar en la seva veritable dimensió 
l‘injust d‘una globalització asimètrica. S‘ha 
d‘humanitzar la globalització. Mentre la 
integració dels mercats de béns, serveis i 
capitals progressa, la dels mercats laborals, 
per exemple, no ho fa.
 
Joseph Stiglitz, un bon coneixedor del pro-
cés de globalització, estableix, en el colofó 
d‘un dels seus últims llibres, una espècie de 
sentència final amb una crida als països rics 
i als organismes internacionals per a què 
acompleixin amb un deure ètic ineludible.
 
“El món desenvolupat -diu- ha de posar de 
la seva part per a reformar les institucions 
internacionals que governen la globalització. 
Hem muntat aquestes institucions i hem de 
treballar per a reparar-les. Si anem a abordar 
les legítimes preocupacions de qui han ex-
pressat el seu malestar amb la globalització, 
si anem a fer que la globalització funcioni 
per als milers de milions de persones, per a 
les que encara no ha funcionat, assolirem 
una globalització de rostre humà”.

Francesc Torralba i Roselló
(publicat a  “Forum  Libertas” el  23/01/2009. Amb permís de l’autor)

GLOBALIZACIÓ AMB ROSTRE

La solidaritat, lluny de ser un 
imperatiu ètic, és la constatació 

de la interdependència
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experiènciesAPADRINAMENT ESCOLAR. UN DE-
SIG DEL RBG QUE ES FA REALITAT 
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Nosaltres volem un agermanament es-
colar a llarg termini amb intercanvi d‘ex-
periències i pensaments i que sigui molt 

més que aportar una mica de diners

- RBG: què és això? 
RBG és l‘abreviatura de Robert-Bosch-Gymna-
sium. El RBG és un institut de formació general 
que troba a Langenau, prop de Ulm, al sud 
d‘Alemanya. En aquest institut hi assisteixen uns 
1000 alumnes de dilluns a divendres, ja sigui a peu, 
amb bicicleta, amb autobús o amb tren. Proce-
deixen de la ciutat de Langenau i  voltants. Uns 70 
professors formen el cos docent. Com a cada es-
cola, també hi ha al RBG una comissió d‘alumnes 
que es diu SMV (Schüler Mitverantwortung, que 
es pot traduir com “els alumnes coparticipen en 
la gestió de l‘escola”) i que amb activitats com 
els dies d‘esport o la creació de diferents grups 
de treball (AGs, Arbeitsgemeinschaften) intenten 
participar i millorar el dia a dia de l‘escola. 

- Per què volem nosaltres un apadrinament es-
colar? 
Des de fa molt temps ens plantejàvem aquesta 
possibilitat a la nostra escola. Volíem un agerma-
nament escolar a llarg termini amb intercanvi de 
pensaments i experiències i que fos molt més que 
aportar una mica de diners. El nostre desig era 
donar suport a una escola, els alumnes de la qual 
no tenen les mateixes condicions que nosaltres. 
En una trobada del la comissió del SMV vam con-
cretar aquesta idea i vam decidir començar un 
agermanament amb l‘escola de “La Mansió” a 
Perú, de manera activa i en col•laboració amb 
l‘ONG peruana CIESCU i l‘ONG alemanya “Claim 
for Dignity i.V.”.

- Els nostres objectius i les nostres expectatives 
-Suport a l‘escola agermanada i als seus/es 
alumnes a través de l‘enviament de material 
escolar. 
-Ajuda alimentària per als/es alumnes de l‘escola 
(per exemple a través del suport de la cuina 
escolar). 
-Intercanvi regular de cartes entre els/es alumnes 
d‘ambdues escoles (intercanvi cultural). 
-Fer un treball de sensibilització a la nostra escola 
sobre la pobresa en el món. 

-Aportacions escrites periòdiques en la nostra 
revista escolar sobre l‘agermanament escolar. 
Ja tenim reservada una columna a la revista per 
a aquests articles.

- Accions concretes 
Què hem fet fins a ara? 
Hem habilitat a la nostra escola un espai amb 
informació sobre Perú, una especie de “cartelle-
ra sobre Perú”, a través de la qual els alumnes i 
professors de l‘escola poden estar informats sobre 
el nostre agermanament escolar. A més hem fet 
un tríptic amb informació sobre l’agermanament 
i sobre l‘escola de “La Mansió”. 

Què tenim planejat? 
Realitzarem una carrera benèfica el pròxim 15 de 
juliol, on recaptarem diners segons el que corri 
cada participant (alumnes, professors, amics). 
En els dies de projectes que l‘escola portarà a 
terme els pròxims 13 i 14 de juliol volem presentar 
diferents tallers que tinguin a veure amb el nostre 
agermanament. Entre altres temes volem abordar 
el tema de l‘alimentació, de Perú, la pobresa i el 
medi ambient. 
A la festa de final de curs de l‘escola volem pre-
sentar els resultats d‘aquests dies de projectes 
així com la recaptació aconseguida a la carrera 
benèfica. 

Lema de l’apadrinament 
Com a lema de l’apadrinament hem optat per 
aquesta paraula: “fLoH” (für ein Leben ohne Hun-
ger; per a una vida sense fam; “Floh” en alemany 
vol dir puça). 

Alumnes del SMV juntament 
amb Markus Braunmiller und Silke Kamradt, professors re-

sponsables del RBG per a l‘agermanament escolar 
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[Nosaltres volem un agermanament escolar actualitat

clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

claimfordignity@claimfordignity.org
www.claimfordignity.org

Claim for Dignity e.V.
eingetragener gemeinnütziger Verein
Konrad-Adenauer-Str. 50/42 
D - 72072 Tübingen

Tel. u. Fax. (+49) 7071 / 94 24 03
Kontonummer  7354948
KSK Esslingen BLZ 61150020
Vereinsregister Nr. 1458
Amtsgericht Tübingen

ACTUALITAT DE “CLAM PER LA DIGNITAT” 
– ESPANYA

- Se’ns ha denegat la petita ajuda que vam 
sol•licitar al gener passat pel projecte de „La 
Mansió“ a Arequipa (El Perú) a l‘AMB (Àrea 
Metropolitana de Barcelona).

- Estem intentant organitzar el Sopar de la Fam 
anual. Encara no podem concretar ni el dia 
ni l’hora.

- Continuem rebent correus electrònics 
d’organitzacions i persones, la majoria 
d’Amèrica Llatina, que ens demanen ajuda 
material per finançar els seus projectes o bé 
ens demanen de col•laborar amb la nostra 
ONG. Ara com ara l’únic que els podem ofe-
rir és seguir en contacte a través del nostre 
butlletí. És a dir, el nostre butlletí és llegit per 
persones i organitzacions que no coneixem, a 
les quals també els convidem a participar en 
aquest butlletí. Si tenen algun escrit que pugui 
ser d’interès per a tots, si us plau, facin-nos-ho 
arribar. Gràcies.

- El divendres 28 d’agost a les 18 h reunió de 
socis i amics de Clam per la Dignitat al Centre 
Parroquial de Sarrià.

- 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.

Edita Clam per la Dignitat
Dipòsit legal: B-21.860-2004
Av. Diagonal 285, 3-4 
E - 08013 Barcelona 
Tel: (+34) 932 700 239   
Fax: (+34) 933 684 336
Registre Assoc. Generalitat: 
Núm. 27.209, sec. 1a de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631

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

El passat � d’abril es va celebrar una assem-
blea general extraordinària a Filderstadt. A 
més d’aprovar dos canvis als estatuts, es va 
donar informació sobre l’estat dels projectes 
i es va dialogar sobre els objectius futurs i les 
línies d’actuació. El nou consell està format per 
Stephanie, Edi i Michael.

A través del BDKJ (federació de joves catòlics 
de la diòcesi Rottenburg-Stuttgart) se‘ns han 
atorgat dues places del programa „Weltwärts“ 
(programa del govern alemany per finançar 
l’estada de joves voluntaris en països amb 
projectes de cooperació). A través de la 
presència d’aquests voluntaris, que durant un 
any podran acumular experiències en l’àmbit 
de la cooperació internacional, esperem tenir 
en el futur més incidència en els projectes de 
cooperació on estem implicats.

La col•laboració amb l’institut Robert-Bosch-
Gymnasium de Langenau s’ha intensificat. 
La preparació dels dies de projectes, que 
l’institut ha centrat principalment en l’escola 
de „La Mansió“ a Arequipa (El Perú), està en 
ple desenvolupament. Un viatge conjunt de 
professors i membres de „Claim for Dignity 
e.V. „ ja s’ha concretat per a finals del pròxim 
octubre.

L’institut de Bretten va rebre plànols d’alta 
resolució de „La Mansió“ per al seu projecte 
d’instal•lar zones verdes a les teulades de les 
cases. Estem expectants de cara als resultats 
d’aquest projecte.

Traduccions: Irma Fañanás – Núria Mundet


