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Butlletí trimestral de l’ONG pel desenvolupament Clam per la Dignitat

any VI - núm. 23 juliol-setembre 2009

Aviat farà un segle que Antonio Machado, poeta 
espanyol de la Generació del 98, va escriure en 
el seu llibre “Campos de Castilla” el seu famós 
“caminante, no hay camino, se hace camino al 
andar”. Així doncs, només el que camina fa camí 
i només el que fa camí, experimenta les dificultats 
i les alegries que el camí porta amb si.

Una experiència similar és la que estem vivint els 
últims mesos pel que fa al projecte de “Desnutrició 
i pobresa versus educació” (al nom del projecte 
se li ha afegit la paraula “pobresa” per ser més 
fidels a la realitat) que porta a terme la nostra 
contrapart peruana CIESCU a l’escola de “La 
Mansió” (Arequipa, Perú) i que compta amb el 
nostre suport i col•laboració.

Les dificultats provenen d‘Alemanya i de Perú. A 
Alemanya havíem seleccionat a tres voluntaris per 
a donar suport al projecte de “La Mansió” durant 
un any a través del programa estatal de volun-
tariat de cooperació internacional “Weltwärts” i 
amb col•laboració amb l‘organització de joves 
catòlics de la Diòcesi Rottenburg-Stuttgart (BDKJ, 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend). Fi-
nalment se‘ns van concedir només dues places, 
havent de rebutjar, amb dolor, a un voluntari. 
A les hores prèvies a l‘inici de la formació dels 
voluntaris a través del BDKJ una voluntària ens fa 
saber que no anirà a Perú, perquè no ho veu clar; 
l’altra voluntària es retira també del projecte al 
no atrevir-se a anar sola. És una gran decepció 
i un cop dur per a nosaltres i per a CIESCU. BDKJ 
ens confirma, no obstant això, que conten amb 
nosaltres per a l’any que ve. Ara toca revisar on 
hem pogut fallar. A Perú veiem que el projecte 
de “La Mansió” està tenint dificultats per a poder 
dur-se a terme dintre de l’escola. Amb el nou 
canvi de director sembla que la situació fins i 

DIFICULTATS I ALEGRIES EN 
EL CAMÍ

“caminante, no hay camino, se hace 
camino al andar”

tot ha empitjorat. Estem atònits i tristos davant 
aquesta situació. Estem buscant alternatives per 
poder dur a terme el projecte a un humil local al 
costat de l’escola.

El camí no només ens ofereix tristeses, sinó també 
alegries, que igualment provenen de Perú i d‘Ale-
manya. Des de Perú se‘ns fa saber que governs i 
associacions locals estan donant suport a CIESCU 
en la implantació del projecte en dues escoles a 
Alca, a la província de La Unión, i on se’n bene-
ficien uns tres-cents nens i nenes. A diferència de 
“La Mansión”, poble jove instal•lat en la ciutat 
de Arequipa, aquestes dues escoles es troben 
en un entorn rural, on sempre és més difícil que 
arribi la cooperació internacional. A més l‘escola 
del poble jove Horacio Zevallos Gámez de Are-
quipa també té molt interès que el projecte s’im-
plementi en la seva escola. A Alemanya estem 
estrenyent els llaços de cooperació amb l‘escola 
“Robert-Bosch-Gymnasium” de Langenau, escola 
agermanada amb la de “La Mansió”, a través 
de “Claim for Dignity e.V.” i de CIESCU. El passat 
�5 de juliol es va celebrar una cursa solidària a 
Langenau, organitzada per alumnes i professors 
de l’escola i finançada per molts petits patroci-
nadors, per recaptar fons per a què el projecte 
es pugui dur a terme a “La Mansión”. Dos dies 
abans es van organitzar a la mateixa escola uns 
tallers, on un dels temes més importants va ser 
la realitat del Perú. L’última setmana d’octubre 
viatjaran a Arequipa tres membres de “Claim 
for Dignity e.V.” i dos professors de Langenau. A 
Lima s‘afegiran a l‘expedició la Carla González 
Leguía i la Nedda, dues peruanes amigues de la 
nostra associació. 

En aquest número la Fundació TheoPrax, amb qui 
col•laborem, es presenta i els alumnes de l‘escola 
“Robert-Bosch-Gymnasium” de Langenau ens re-
laten l’experiència dels dies del taller de l‘escola 
i la reeixida carrera solidària. 

El Consell 
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pensaments

„A veure el que ens ha preparat la professora Gómez 
i Gómez per a avui“, xiuxiueja en Josep, badallant, a 
l’oïda del seu company de classe quan la professora 
amb els cognoms iguals entra a classe. La posició de les 
taules, alineades per poder fer una classe magistral, no 
deixa entreveure res dels esforços fets en els últims anys, 
a Alemanya, per reformar les condicions d’aprenentatge 
a la classe.

Què és el que ha de veure „Claim for Dignity e.V. „ (CfD) 
amb la cultura escolar a Alemanya? Des de l’estiu de 
2008, Michael, Stephanie, Ralf i Edi col•laboren amb The-
oPrax del Fraunhofer ICT a Pfinztal (a prop de Karlsruhe) i 
en les classes 8 i 9 (�80 alumnes de �3 i �4 anys, 8 profes-
sors) de l’institut Melanchthon-Gymnasium a Bretten. Es 
tracta de perfilar l’assignatura „Ciències naturals i tècni-
ca“ segons les exigències d’un ensenyament actiu, amb 
poques unitats centrades en el professor i moltes unitats 
de treballs en grups, ensenyament dialogat i projectes, 
també en grups. 

La imatge adjunta il•lustra l’objectiu de TheoPrax, una 
de les iniciatives amb més envergadura a Alemanya 
per millorar l’ensenyament. El nucli didàctic de la me-
todologia TheoPrax és una barreja més equilibrada 
(aproximadament un terç de cada aportació) entre 
ensenyament frontal, exercicis en grups i projectes, del 
que normalment es dóna a les escoles i universitats. En 
la part de projectes és on intervenen els nostres amics 
de CfD. Nosaltres volíem continuar desenvolupant el 
projecte „pobresa i desnutrició versus formació“ que 
CIESCU, ONG peruana, amb el suport de CfD du a terme 

a l’escola primària de „La Mansió“ (Arequipa, el Perú). 
Així doncs els alumnes havien d’analitzar, en petits grups, 
l’abastament energètic pel bombatge d’aigües fluvials 
a la regió pobra de La Mansión. Aquesta aigua serviria 
per regar plantes per al consum humà a petites teulades 
i terrats, enriquint així la nutrició dels nois amb aliments rics 
en vitamines i minerals.

En total 60 grups d’alumnes van investigar sobre diferents 
temes, tals com plantes adequades, espessors de sorra 
sobre construcció de terrats, bombes i rodes eòliques 
econòmiques, sobre l’arranjament i manteniment de les 
mateixes, sobre la climatologia a Arequipa, la contami-
nació de l’aigua. Al principi de l’any escolar, l’octubre 
de �008, Stephanie i Ralf van donar unes conferències 
amb uns llargs col•loquis posteriors. En els mesos segü-
ents Stephanie i Ralf van respondre a moltes preguntes 
per part de l’alumnat. També es va preguntar sovint a 
José (Arequipa, Perú), president de CIESCU i ànima del 
projecte, que ens va enviar respostes valuoses.

Els resultats d’aquesta revolució de l’ensenyament van ser 
de diferents nivells. Més o menys la meitat dels alumnes 
va fer un comentari positiu d’aquesta revolució didàc-
tica, apreciant la nova llibertat d’actuar i l’obligació, 
ara molt més marcada, de prendre la iniciativa. L’altra 
meitat era crítica, arribant fins i tot fins a la frustració. Si 
analitzem aquesta experiència objectivament podem 
dir ara que vam estar mal preparats i ens havíem llan-
çat amb massa eufòria al projecte. D’altra banda, no 
obstant això, el canvi cap a una didàctica més activa 
i menys consumista ja s’ha donat, ja que els professors 
(13 en l’actualitat) que participen en aquesta experi-
ència estan entossudits a millorar-la durant el curs �009-
�0�0 junt amb nosaltres. Els pilars bàsics de la revolució 
didàctica ja estan assentats. Per a què aquesta revolució 
sigui més fructífera és important també que obtinguem 
informacions més concretes sobre Arequipa: així ens fan 
falta mostres d’aigua del riu Chily, estadístiques sobre el 
temps, costos reals, entre altres informacions rellevants. 
Junt amb CfD ens proposem de col•laborar de manera 
encara més efectiva en el futur. 

Estem molt contents amb els resultats obtinguts fins ara 
malgrat la crisi econòmica que estem patint. 

Dörthe Krause i Peter Eyerer
http://www.theo-prax.de/

THEOPRAX - UNA METODOLOGIA 
D’ENSENYAMENT I APRENENTATGE 

CONTRA L´HABIT DE CONSUMIR 
CLASSES PASSIVAMENT

El nucli didàctic de la metodologia 
TheoPrax és una barreja equilibrada 

entre ensenyament frontal, exercicis en 
grups i projectes
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Els dies de projecte van resultar ser un 
èxit i un preàmbul excel•lent per a la 
nostra carrera solidària amb el lema 
„fLoH - per a una vida sense gana“

Després de trobar en „Claim for Dignity e.V.“ (CfD) un 
soci amb el qual podem dur a terme nostra idea de 
realitzar un agermanament escolar, ens preguntàvem 
quins passos concrets podíem fer. Per a nosaltres 
l’agermanament escolar es basa en dues columnes. 
Una primera columna tracta d’alimentar aquest ager-
manament escolar a través del coneixement mutu i 
d’un intercanvi d’informació. En aquest sentit és per a 
nosaltres important involucrar tota la comunitat edu-
cativa de Langenau. La segona columna representa el 
suport material a la nostra escola agermanada amb el 
qual volem ajudar a millorar l’equipament de l’escola, 
l’alimentació i la situació de vida dels alumnes, dels 
seus parents i dels habitants del barri marginal de La 
Mansión a Arequipa. El curs passat vam decidir realitzar 
dues grans accions per concretar tots aquests anhels: 
els dies del projecte escolar i la carrera solidària.

Els primers passos es van donar amb la visita de José 
(President de CIESCU, ONG peruana que treballa amb 
CfD) a la nostra escola el novembre de 2008: la seva 
apassionada conferència va despertar una gran em-
patia, curiositat i alegria respecte a l’agermanament 
escolar i una gran disponibilitat per part de tots els 
alumnes de Langenau. Posteriorment es va instal•lar 
una „cartellera peruana“ al costat de la sala de pro-
fessors perquè l’agermanament escolar i les dificultats 
que es viuen en el dia a dia al barri marginal de La 
Mansión fossin presents en el nostre col•legi. Aprofitant 
els dies de projecte escolar que cada any es realitzen 
a l’escola vam voler aprofundir el passat curs escolar 
sobre la realitat peruana, per la qual cosa els dies �3 i �4 
de juliol de 2009 es van realitzar a l’escola 61 projectes 
diferents sota el lema „Perú - pobresa - salut“. Alguns 
dels projectes tenien temes relacionats directament 
amb el Perú, d’altres estaven més relacionats amb 
Sud-amèrica: balls, jocs, esports, cuina, nens del carrer, 
estils de vida. Un grup fins i tot va fer una excursió de 
diversos dies als Alps amb lames i per les tardes filava 
llana. Sobre la pobresa hi havia projectes tals com la 
cooperació al desenvolupament, l’origen de la fam, 
un diari sobre la pobresa infantil, cuinar amb mitjans 
senzills, un taller de fotografia per donar un rostre a la 
pobresa, la construcció d’una cabana i la construcció 
d’estris senzills i pràctics com un rellotge solar o vasos 

de terrissa. Els projectes estaven guiats per alumnes, 
professors o pares. Els dies de projecte van resultar un 
èxit i un preàmbul excel•lent per a la nostra carrera 
solidària que amb el lema „fLoH - per a una vida sense 
fam” (Floh en alemany significa puça) es va dur a terme 
un dia posterior, el dimecres �5 de juliol.

Prèviament a la carrera solidària els corredors s’havien 
buscat patrocinadors perquè donessin una quanti-
tat específica per quilòmetre recorregut. La il•lusió i 
l’entusiasme amb el qual els corredors buscaven als 
seus patrocinadors ens animava constantment. I final-
ment va arribar el dia esperat. Malgrat la pluja intensa 
els alumnes del RBG es van reunir ben aviat al matí al 
bosc de Langenau per córrer pels nens de l’escola 
agermanada al Perú. Segons els nivells de la classe, els 
alumnes disposaven de 45 minuts o una hora per fer el 
màxim nombre de quilòmetres en un circuit de 4 km de 
llarg. Els alumnes van estar recolzats pels seus professors 
i altres participants tota l’estona. Qui no volia córrer 
o no podia, estava amb paraigües o impermeable 
passejant pel circuit animant els corredors o ajudant 
l’equip organitzador. Tot el món va aportar alguna 
cosa perquè aquesta carrera solidària es convertís en 
un gran èxit. 
Els aproximadament �000 corredors -entre alumnes, 
pares, professors i simpatitzants- van fer un total d’uns 
5000 km. El 75% dels donatius obtinguts es destinaran 
al projecte „Pobresa i desnutrició versus formació“ que 
CIESCU està realitzant a l’escola de La Mansión i el 25% 
restant es destinaran al projecte social „Iniciativa Tu i 
Jo“ de Langenau.
Naturalment el nostre treball no ha conclòs amb 
aquesta reeixida experiència. Continuarem treballant 
estretament amb CfD per possibilitar una millor qualitat 
de vida dels nostres amics de l’escola de La Mansión 
així com consolidar l’agermanament escolar, sobre el 
qual ens alegrem molt.

André Seemaier
Alumne en la classe �3

http://www.rbg.ul.schule-bw.de/proj-tage09.html
www.smv-rbg.de
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www.clamdignitat.org

claimfordignity@claimfordignity.org
www.claimfordignity.org

Claim for Dignity e.V.
eingetragener gemeinnütziger Verein
Konrad-Adenauer-Str. 50/4� 
D - 72072 Tübingen

Tel.  (+49) 7071 / 94 24 03
Kontonummer  7354948
KSK Esslingen BLZ 6��500�0
Vereinsregister Nr. �458
Amtsgericht Tübingen

ACTUALITAT DE “CLAM PER LA DIGNITAT” 
– ESPANYA

- El passat divendres 21 d’agost es va celebrar finalment a 
Sant Just la reunió de socis i amics de “Clam per la Dignitat” 
així com el tradicional sopar d’estiu.

- El pròxim diumenge 8 de novembre a les �7 hores al Centre 
Parroquial de Sarrià (CPS, C/ Pare Miquel de Sarrià, 8; 08034 
Barcelona) tindrem una reunió de formació i sensibilització 
amb una convidada alemanya: l’estudiant de Teologia 
Katharina Römel. Ella ens parlarà de la seva experiència 
de voluntària a Bolívia i de la cultura i tradició alemanya 
respecte a la cooperació, especialment el costum de fer 
un any de voluntariat a l’estranger després del batxillerat. 
En aquest context ens presentarà el programa “Weltwärts” 
que Alemanya realitza per al suport d’aquest voluntariat de 
cooperació. Per la seva part l’Edi ens parlarà del seu recent 
viatge al Perú i de la situació del projecte.

- La VI Assemblea General està prevista per al diumenge �7 
de desembre a les �8 h al Centre Parroquial de Sarrià.

- Per raons logístiques s’ha suspès el Sopar de la Fam pel 2009 
i ja s’ha començat a preparar el Sopar de la Fam del 2010, 
que tindrà a Stephanie Wildenberg com a convidada i es 
celebrarà a Barcelona dintre de la Quaresma.

- Des del �3 de setembre la nostra amiga i membre de “Clam 
per la Dignitat” Irma Fañanás Lanau està treballant com a 
infermera a l’hospital “San Ricardo Pampuri” d’Asunción (Pa-
raguay), hospital que acull principalment a malalts terminals 
i sense recursos d’edat jove. La seva estada es preveu que 
s’allargui un any. El passat juliol ja va estar a l’hospital amb 
el metge i aviat oncòleg català José Mazarico. Irma, ¡ànims 
i sort! Et guardem un racó del butlletí perquè comparteixis 
les teves experiències.

- El proper 7 de novembre Carles Hernández Clua, membre 
del Consell de “Clam per la Dignitat” i Natalia Mas, amiga 
també de la nostra organització, es casen a Barcelona. 
Els millors desitjos per aquesta nova vida que comenceu. 
¡Felicitats!

- Continuem gestionant la possibilitat de què “Clam per la 
Dignitat” sigui una organització que pugui desgravar im-
postos quan una persona ens faci algun donatiu. Tan aviat 
sapiguem alguna cosa us ho farem saber.

- Necessitem traductors voluntaris (català/castellà; català 
o castellà/anglès).

Edita Clam per la Dignitat
Dipòsit legal: B-��.860-�004
Av. Diagonal �85, 3-4 
E - 080�3 Barcelona 
Tel: (+34) 932 700 239   
Fax: (+34) 933 684 336
Registre Assoc. Generalitat: 
Núm. �7.�09, sec. �a de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 30�5-0004-33-�433���63�

- Interessats en el voluntariat de “Sostre” a Barcelona poseu-
vos en contacte amb Javi Laguno (xavierlaguno at gmail.
com) o amb Secretaria.

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

- Del 13 fins al 15 de juliol es van realitzar a l’institut Robert-
Bosch-Gymnasium a Langenau els dies de projecte de 
l’escola amb el lema „Perú-pobresa-salut“ així com la cursa 
solidària per recaptar diners per recolzar el projecte de 
„La Mansión“. Des d’aquí el nostre més sincer agraïment a 
tots els alumnes, professors i patrocinadors, especialment 
al SMV (Schüler Mitverantwortung, comissió d’alumnes 
coordinadors).

- A finals d’agost „Claim for Dignity e.V.“ va fer una primera 
transferència del recaptat a la cursa solidària a Langenau 
per valor de 3.950.- Euros per al programa alimentici de 
l’escola de „La Mansión“.

- Des de finals de juliol l’escola de „La Mansión“ té un nou 
director. Froilan Mamani Cruz substitueix en el càrrec a 
Antonio Zacarias Arratea Mamani.

- El 9 de setembre es va celebrar una reunió del Consell 
de CfD -Michael, Stephanie i Edi- a Tübingen. També van 
ser presents Sabine Schliep i Maria Hernández. Es va fer 
una breu valoració del curs anterior i es van projectar les 
prioritats pel curs �009-�0�0.

- El �4 d’octubre es celebra a Wernau la pròxima trobada 
d’entitats que participen en el programa estatal de volun-
tariat „Weltwärts“ a través del BDKJ (Bund der Deutschen 
Katholischen Jugend; federació de joves catòlics alemanys) 
de la diòcesi Rottenburg-Stuttgart. Per part de CfD partici-
parà el Consell.

- Del �� al 30 d’octubre Edi, Stephanie i Michael junt amb 
els professors Silke Kamradt i Markus Braunmiller de l‘institut 
Robert-Bosch-Gymnasium a Langenau viatjaran a Arequi-
pa (Perú). Les nostres amigues Carla González i Nedda 
s’afegiran a l’expedició a Lima. La prioritat del viatge és 
tenir un visió més exacta de la situació en „La Mansión“ 
i consolidar la cooperació amb CIESCU en el marc del 
projecte „Desnutrició i pobresa versus formació“. El �4 de 
setembre es troba „l‘equip alemany“ a Tübingen per pre-
parar el viatge al Perú.

Traduccions: Rosa Herrero, Núria Mundet


