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Construir un altre món és possible i necessari 

És possible un altre món? Crec que sí. I crec que, a més, és necessari davant l’accelerada
degradació del nostre planeta. Vivim immersos en uns sistemes de relacions de poder, de control
i de lligams que ens aclaparen cada dia. Tot un engranatge al qual ens hem acostumat i que acabem
convertint en una bandera d’allò inevitable. Però lluny del pessimisme més passiu, sóc d’aquells a
qui agrada trobar notes d’optimisme, encara que cada dia rebem impactes negatius, encara que
el canvi no sigui d’avui per demà. Però que hi hagi les intencions. Per aquí comença i per aquí es
continua.

Entre la complicitat cap a un sistema que no ens agrada i la possibilitat de discrepar-ne hi ha un
espai de consciència que ens ha de permetre veure que ni tot està perdut, ni tot és impossible. Al
contrari. Però primer cal que visualitzem aquelles complicitats de les quals ni tan sols som conscients
–el diari que llegim, el banc on dipositem els diners, el plàstic que comprem, la marca (gens ecolò-
gica) de producte que gastem...- perquè les accions diàries són plenes de petits detalls que se’ns
escapen i que estan interconnectats amb allò que mai no voldríem: podem protestar contra la guer-
ra d’Iraq (una guerra del petroli) i al mateix temps consumir tones i tones de plàstic? Per actuar
amb consciència i coherència cal conèixer com funciona el món i cal saber que no tot el q ue rebem
i consumim és el que se’ns diu.

Les formes de vida i de consum responsable requereixen un esforç, i massa vegades ens fa man-
dra. Però sempre podem començar per accions ben senzilles: intentar consumir menys productes
no reciclables, n’és una; no creure’ns tot el que ens diuen, una altra; buscar fórmules d’autogestió
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i més democràtiques, una tercera. I així, fins a totes les possibilitats que se’ns presentin o les que
fem néixer. És evident que no totes les alternatives de viure d’una altra manera per transformar a-
quest món encara estan a l’abast o són fàcils. Ni molt menys: a vegades cal buscar algunes
d’aquestes sortides per uns camins desconeguts. Però hi són.

Per conèixer el món en què vivim i saber què hi podem fer necessitem convertir-nos en actors i agents
d’aquest canvi. Ens cal estar ben informats, participar en la vida política, treballar en nous valors i
nous models, anar cap a una cultura diferent del treball. Conèixer i actuar, per buscar un altre món,
almenys a escales locals, sense ser del tot maximalistes, ja que els canvis requereixen el seu temps.

Cal destapar, sempre, els mecanismes que ens oprimeixen, aquells que fan que la nostra llibertat,
el nostre marge de maniobra sigui més petit -un diposita els diners en un fons de pensions i ni tan
sols no sap si serviran per finançar armament. Cal derrocar alguns murs i construir-los d’altres maneres,
tot i que les primeres lluites sempre siguin doloroses. I la responsabilitat per als canvis ha de ser
tant a l’esfera privada com a l’esfera pública. Individualment i col·lectivament. Sense deixar mai de
ser crítics. Perquè el canvi és, sobretot, moviment.

Arcadi Oliveres.

Part del pròleg del llibre: Arcadi Oliveres. Un altre món. Barcelona: Angle Editorial, 2006

Us recordem que podeu actualitzar la vostra donació a ZerosetBCN tornant
a omplir el full d’autorització de descompte que està a l’última pàgina.

Us desitgem 
un feliç
i solidari 
any 2008!

i si podeu, porteu un
nou soci o sòcia

fYehMjkTBdcXgZvfYehMjkT
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RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DELS SOCIS I SÒCIES DE
ZerosetBCN

La 4º Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de ZerosetBCN es va celebrar el passat 1 de
març de 2007, dos anys després de l’última, amb la intenció de deixar passar un any per tal que
en el moment de realitzar l’assemblea i la votació als projectes de cooperació, poguéssim ingres-
sar a les entitats guanyadores els diners recollits durant l’any anterior, i no haver d’esperar tot un
any des que escollíem els projectes fins que els finançàvem.

A l’assemblea assisteixen 5 socis/sòcies i 4 sòcies més que formen part de la Junta Directiva.
S’excusen algunes persones que envien el seu vot als projectes nous a finançar l’any 2007 per cor-
reu intern o electrònic. L’assemblea d’aquest any té un caire informal ja que es fa durant un sopar.
La Maica Rodríguez presenta l’ordre del dia i es van comentant els temes a tractar: Canvis en la
Junta Directiva, Informe de Secretaria 2005-2006, Informe de Tresoreria 2005-2006, Votació de
projectes a finançar el 2007 i altres temes.

Canvis a la Junta Directiva

Es presenta la composició de la Junta Directiva i la baixa com a vocals de la Isabel Ricart i la Maribel
Urgellés, de manera que es demana als socis/sòcies presents si algú vol presentar-se en el seu
lloc. Les sòcies Glòria Pérez i Maribel Pasarín, i la Irene García, una investigadora en formació inte-
ressada en el ZerosetBCN, es presenten com a vocals. La resta de membres de la Junta demana
si algú es vol presentar per substituir-les, i no surt cap persona voluntària, per tant, continuen la
presidenta, la tresorera, la secretària, i els vocals. S’acorda, però, que abans de renunciar a ser mem-
bre de la Junta cal buscar algun substitut.

Informe de secretaria 2005-2006

En els anys 2005-2006 s’han donat d’alta 10 socis/sòcies més, i 3 s’han donat de baixa, de ma-
nera que s’acaba l’any 2006 amb 65 persones. S’identifiquen 3 socis que han deixat de pagar  i
es proposa donar-los de baixa i informar en la present assemblea. Finalment el recompte és de 62
persones. Es proposa per l’any vinent que cada membre porti un soci/sòcia nou.

Seguidament, es repassa quins són els actes de difusió de ZerosetBCN realitzats el darrers dos
anys (interns i externs), i s’ensenyen als presents les notícies on apareix ZerosetBCN.
Interns: 
- S’han editat un parell de butlletins que es fan arribar a tots els socis/sòcies per correu 
intern i per correu electrònic.
- A la intranet municipal de l’Ajuntament i a la intranet de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB) hi ha informació sobre el ZerosetBCN i com fer-se soci.
- Darrerament, a la carpeta d’acollida de l’ASPB que reben les persones que s’incoporen a l’ASPB
s’afegeix el díptic de ZerosetBCN.
Externs:
- Els darrers anys ZerosetBCN ha aparegut a diferents articles.  
- El Txema Castiella proposa enviar un número d’ “Ajuntament+Sostenible” a tots els socis/sòcies,
i s’ofereix a escriure una nota a la portada de la intranet de l’Ajuntament.

NOTÍCIES ZerosetBCN
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ZerosetBCN està col·laborant amb Cooperacció per a la realització del projecte “Introducció de
cacau i sucre de comerç just al sector del vending a Barcelona”, i així s’ha fet difusió del projecte
i de ZerosetBCN tant a l’Ajuntament com a l’Hospital del Mar. 

S’acorda que les entitats que no enviïn la memòria sobre les activitats realitzades amb l’ajut rebut
de ZerosetBCN no podran presentar-se a una nova convocatòria de ZerosetBCN.

Evolució del número de socis de ZerosetBCN, 2001-2006

Informe de Tresoreria 2005-2006

L’Elena Santamariña presenta els comptes anuals de l’exercici 2005-2006. Durant l’any 2005 s’han
recollit un total de 6.367,43 euros, de les quotes dels socis/sòcies, més altres donacions i descom-
ptant les despeses mínimes. Les despeses de correu es poden estalviar però el 2005 encara ens
les han cobrat. Quant a les despeses de manteniment vam parlar amb ”la Caixa” i ens van dir que
mirarien si podem quedar exempts.  Els diners recaptats durant l’exercici 2005 es van repartir en
dos parts iguals (3.184 euros) i es va fer l’ingrés el mes de març de 2006 a les dues associacions
responsables dels dos projectes escollits: Punt de Referència i ISALP. En resum: 

Quantitat en Euros 2005
Ingressos

Quotes socis i sòcies 6.086,49
Donacions 300,00

Despeses
Despeses Bancàries i altres 19,06
Finançament Associació Punt de Referència 3.184,00
Finançament Associació ISALP 3.184,00

Durant l’any 2006 s’han recollit un total de 6.375,84 euros, de les quotes dels socis i sòcies, més
altres donacions i descomptant les despeses mínimes. L’Èlia Díez aclareix que part de la recaptació
de les màquines de vending de cafè i de suc de taronja de l’ASPB es destinen al ZerosetBCN.
Aquest any ja no hi ha despeses ni de correu ni de manteniment, però n’hi ha hagut d’altres (de
les transferències de les donacions del 2005 i la despesa d’embargament per una multa d’hisen-
da). S’explica que hi va haver una multa d’hisenda per un error al complimentar l’exempció de l’im-
post de societats. L’import de la multa va ser assumit per un soci anònim.  En resum: 
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Quantitat en Euros 2006
Ingressos

Quotes socis i sòcies 6.073,76
Donacions 375,00

Despeses
Despeses Bancàries i altres 27,92
Embargament 45,00

Total a desembre de 2006 6375,84   

Finalment es presenta l’evolució anual dels ingressos de ZerosetBCN que es mostra a la següent
figura.

Evolució dels ingressos anuals en Euros. ZerosetBCN, 2001-2006

Votació dels projectes del 2007

Els assistents a l’assemblea voten a mà alçada i també es tenen en compte els 16 vots rebuts per
correu. Els resultats es mostren a continuació, i estan assenyalats en color els dos projectes a finançar
amb la recaptació de l’any 2006 (un d’ajuda internacional i un estatal). 

Projectes internacionals Vots

YAMUNA D’AJUT A LA INFÀNCIA. Madagascar. 6
Projecte: Construcció i funcionament d’un centre per acollir menors abandonats 
o de famílies en situació de pobresa extrema.

FUNDACIÓ BANC DE RECURSOS. Bolívia. 5
Projecte: Increment de la producció agrícola i ramadera en comunitats indígenes. 

AMICS DE COPE TRUST (Children Oriented Progressive Education. Índia. 3 
Projecte: “Arivagam”, construcció d’un centre cívic i de reforç escolar.

EDUCO-BCN. Bolívia. 3
Projecte: Alimentació bàsica per millorar la desnutrició infantil de tres escoles 
multigrau. Esmorzar de tres escoles (45 alumnes) i el dinar de dues (30 alumnes).
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FUNDACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT ADIVASI. Índia. 2
Projecte: Formació i capacitació d’agents docents entre la comunitat adivasi 
pel projecte de 30 Bhonga-shala (escoles mòbils).

FUNDACIÓN REDES SOLIDARIAS PROGRAMA NUEVOS HORIZONTES. Equador. 2
Projecte: Creació d’un departament d’atenció psicológica a famílies. Capacitació 
psicosocial per a violència.

MEDICUS MUNDI CATALUNYA. Moçambic. 2
Projecte: Millora de la planificació i gestió de les activitats als districtes sanitaris. 
Suport a l’atenció primària de salut.

EL FRIJOL REBELDE. Guatemala. 2
Projecte: Incentivació i ajut de l’educació formal dels infants i joves de la Cooperativa 
Integral Agrícola Nuevo Horizonte. 

COOPERACCIÓ. Nicaragua. 1
Projecte: Campanya a favor del paper de la dona en polítiques de sobirania alimentària
a Nicaragua. 

FUNDACIÓ PRIVADA CATALANA AKWABA. Costa d’Ivori. 0
Projecte: Campanya de lluita contra el paludisme als campaments rurals. Reforç dels 
sistemes d’atenció primària amb farmacioles i programes de sensibilització.

Projectes estatals Vots

CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL. Barcelona. 10
Projecte: Barri Acull, accions d’acollida de famílies nouvingudes.

PUNT DE REFERÈNCIA. Barcelona. 9
Projecte: Projecte Acull, acolliment temporal en nuclis familiars de joves immigrants 
que havien estat tutelats per la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència

ARRELS FUNDACIÓ. Barclona. 7
Projecte: Vacances d’estiu 2007. Colonies de convivència. Sortida de 6 dies a una casa 
de colònies per a persones que viuen o han viscut al carrer.

S’acorda a l’assemblea donar 3.000 euros al  Casal dels Infants del Raval, tal com sol·licita al seu
pressupost i la resta per l’Associació Yamuna que tenia un pressupost de 5.000 euros. Així, els di-
ners recaptats durant l’exercici 2006 es reparteixen doncs de la següent manera: 3.000 euros pel
Casal dels infants del Raval i 3.376 euros per l’Associació YAMUNA. L’ingrés a les entitats es va
fer el mes d’abril de 2007. 

PROJECTES QUE ZerosetBCN FINANCIA L’ANY 2007

Projecte “Barri Acull, accions d’acollida de famílies nouvingudes”. Casal dels Infants del
Raval 

Aquest projecte es porta a terme a Barcelona i és una nova iniciativa que es posa en marxa l’any
2007. Està inclòs dins del programa de suport social a la infància i les famílies. La finalitat del pro-
jecte és la creació d’una xarxa social d’acollida a les famílies nouvingudes i a les que ja porten temps
aquí però que presenten dificultats en el seu procés d’integració. Aquesta xarxa és creada i orga-
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nitzada per la pròpia gent del barri i pretén esdevenir un espai de relació intercultural i transformador
de la pròpia societat d’acollida. Al mateix temps es dirigeix a aquella població assentada al barri
(immigrada i autòctona) per tal que siguin agents acollidors d’aquests nous veïns.

Les activitats previstes són: activitats formatives per famílies acollidores, accions d’acollida a
famílies nouvingudes i accions de sensibilització de la societat d’acollida.

L’associació Casal dels Infants del Raval és una ONG no lucrativa que treballa des del 1983 per
a l’aplicació de la pràctica dels drets fonamentals dels nens, nenes i joves del barri del Raval i de
la ciutat de Barcelona amb la finalitat de facilitar la seva integració i aconseguir millores concretes
i duradores en la qualitat de vida dels infants, joves i famílies en situació de risc d’exclusió social i
en les comunitats on viuen.

Projecte “Construcció i funcionament d’un centre per acollir menors abandonats o de famílies
en situació de pobresa extrema, Madagascar.” Associació Yamuna d’Ajut a la Infància

Aquest projecte es porta a terme a Antananarivo (capital de Madagascar). Té per objectius: a)  pro-
porcionar educació, allotjament, alimentació, cures essencials, medicaments i roba per a menors
fins a 16 anys en situació de pobresa extrema, dotant-los dels mitjans necessaris per gaudir d’una
vida digna; b) permetre que els nens i les nenes visquin com infants i que no els facin treballar per
garantir la seva alimentació.

Les activitats a fer durant el 2007 són: construir i acondicionar el centre (es disposa de recursos
per fer-ho), seleccionar els beneficiaris, establir el pla de gestió, contractar el personal de serveis,
ubicar els beneficiaris en el centre, realitzar els controls de salut i escolaritzar els beneficiaris i final-
ment, actualitzar les fitxes de salut, escolars i de situació familiar.

L’ONG Yamuna és una associació sense ànim de lucre que centra els seus objectius en la pro-
tecció a la infància i a les dones, mitjançant projectes de cooperació al desenvolupament per l’er-
radicació de la pobresa i les desigualtats socials. Pretén millorar l’estat de salut, facilitant la rein-
serció socio-laboral i propiciant l’educació dels nens i les nenes i la formació de les dones. Pretén
facilitar l’accés a una vida digna. L’àmbit d’actuació de Yamuna és Catalunya, Índia i Madagascar.

MEMÒRIA DE LES ORGANITZACIONS FINANÇADES PER ZerosetBCN ELS ANYS 2005-
2006

Projecte “Acompanyament i Acolliment de Joves ex-tutelats majors de 18 anys”.  Associació
Punt de Referència

El projecte “Acompanyament i Acolliment de Joves ex-tutelats majors de 18 anys” va dirigit al col·lec-
tiu de joves, autòctons i immigrants, que han estat tutelats per la Direcció General d’Atenció a la
Infància i Adolescència, que han passat per diferents centres residencials i que en arribar a la majo-
ria d’edat es troben en una situació de risc social que afecta al seu procés de socialització i inte-
gració social i laboral. A continuació es descriuen les activitats realitzades seguint les dues accions
específiques del programa.

Acció 1: Programa de referents: Acompanyament dels joves ex-tutelats majors de 18 anys.

L’any 2005 ha estat el sisè any de funcionament del Programa Referents. En aquest sisè any s’ha
pogut oferir la possibilitat de conèixer una persona voluntària a vuit joves que, per distints mitjans,
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van conèixer l’existència del programa i ho van sol·licitar. Vuit han estat les relacions proposades
i iniciades (quatre noies i quatre nois). D’aquestes vuit relacions que s’han iniciat, sis han tirat enda-
vant de manera satisfactòria i dues han estat interrompudes al llarg de l’any pels propis joves ate-
nent  a  què  la  natura  dels  interessos  i  necessitats  d’aquests  no  responia  als objectius del
programa o a què aquests objectius ja estaven coberts en el jove. 

Les relacions que s’han establert entre Referent i Jove són d’ajuda i suport del primer cap el segon.
Els joves han trobat en els seus referents persones en què confiar i contrastar allò que viuen; adults
de referència amb qui comptar o demanar ajuda en temes pràctics i de qui rebre suport emocional.
També han trobat suport tècnic per part de l’entitat en matèries de vital interès per a ells (habi-
tatge, formació, feina, gestions administratives…).

La valoració de l’Associació Punt de Referència és força positiva. Els vuit joves que han estat ate-
sos en el programa han trobat en el/la seu/va Referent i en l’Associació un espai de suport i d’a-
juda que han valorat com a molt positiu en el seu camí cap a l’emancipació. 

Acció 2: Programa Acull: Acolliment de joves ex-tutelats en famílies.

El programa d’acolliment familiar va calant cada vegada més en la xarxa de recursos per a joves
ex-tutelats, assumint una funció que cap altre recurs proposa. En gran part els joves segueixen man-
tenint el contacte amb les seves famílies acollidores un cop han finalitzat la seva estada, i actuen
com referents en les seves activitats i acompanyament quotidià. 

El nou grup d’acollidors (A3) es va iniciar el mes de febrer de 2005 després d’una feina molt inten-
sa de difusió. Malgrat que es va fer una tasca divulgativa del programa molt important, van ser poques
les famílies que van mostrar un interès real per participar-hi. Durant el curs 04-05 es va treballar
amb 5 nuclis familiars. La composició dels nuclis familiars era molt diversa i ha estat molt útil per
poder cobrir les diferents demandes dels joves, i per poder adequar els perfils d’ambdues parts.

Les sessions formatives i de seguiment van quedar fixades els dimarts, de 20:30h a 22h, amb una
periodicitat quinzenal. Tal i com està establert en les directrius del programa s’han desenvolupat
les etapes previstes de formació,  procediment, seguiment i suport, sortida i valoracions finals. Pel
que fa als joves, els cinc casos atesos han tingut itineraris diferents. Tot i que gairebé tots els joves
van començar amb una feina, en el decurs de l’acolliment han passat per un període a l’atur.  S’ha
treballat paral·lelament amb Via Laboral per anar resolent aquestes dificultats. 

L’Assocaciació Punt de Referència en fa una valoració força satisfactòria a tots nivells.  En l’espai
de grup, els voluntaris han valorat molt positivament les trobades quinzenals perquè els han per-
mès anar dissuadint les seves dificultats i sentir-se acompanyats en la seva funció. Pel que fa a
nivell estructural el programa ha consolidat el seu funcionament; es ratifica la temporització de les
sessions i el seu contingut, els mesos d’estada al recurs i els procediments establerts pel traspàs
i el seguiment dels joves en l’entrada i en la sortida del recurs. 

Projecte “Producción de plantines frutales en la Comunidad de Charcoyo”. Associació ISALP

Aquest projecte es va portar a terme a Bolívia, al departament de Potosí i concretament al Municipi
de Tomave, Ayllu Yura. El projecte consistia en la posada en marxa d’un hivernacle per a la pro-
ducció continuada d’arbres fruiters. A dia d’avui, no hem rebut la memòria del projecte de
l’Assocació ISALP de Bolívia. 
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ALTRES NOTÍCIES

L’ESTAT ESPANYOL ES CONVERTEIX EN EL VUITÈ DONANT D’AJUDA AL DESEN-
VOLUPAMENT

L’Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD) de l’Estat espanyol va ser, l’any 2006, de 3.813 mil·lions
de dòlars (uns 2.592 mil·lions d’euros), la qual col·loca a l’Estat espanyol com el vuitè donant mun-
dial en termes absoluts, segons l’informe del Comitè d’ Ajuda al Desenvolupament, organisme de
la Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) que agrupa als 22
principals països donants. 

Aquest informe, que va ser presentat a l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional pel
Desenvolupament el mes de desembre de 2007, destaca el compromís de multiplicar per més de
dos el percentatge del seu Producte Interior Brut dedicat a AOD, amb la finalitat d’arribar a l’ob-
jectiu del 0,7% establert per Nacions Unides el 2012. Des de l’any 2004, l’ajuda al desenvolupa-
ment de l’Estat espanyol ha augmentat des dels 2.000 mil·lons d’euros que es van destinar llavors
als més de 5.000 que es dedicaran l’any 2008, fet que possibilitarà assolir el 0,5% del PIB. 

Font: http://www.consumer.es/web/es/solidaridad/2007/12/11/172806.php

    



En/Na
amb NIF i número de matrícula
desitjo participar en el finançament dels projectes de cooperació amb el desenvolupament. Fins
que demani l’anul·lació d’aquest document, autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a fer un descompte
mensual fix de euros.

Barcelona, de de 200 .

Signat,

ENVIAR L’AUTORITZACIÓ A

Altres dades per a ZerosetBCN

LLoc de treball i adreça laboral (on rebràs la documentació no electrònica)

Telèfon de la feina
Correu electrònic 

ZerosetBCN
Agència de Salut Pública
Plaça Lesseps 1 
08023 Barcelona

[Per a qualsevol consulta podeu trucar-nos als telèfons que trobareu a la portada del butlletí.]

FULL D’AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE

ZerosetBCN som una plataforma de treballadors i treballadores municipals que destinem una petita part de la
nostra nòmina a projectes de cooperació. Tu també pots sumar-t’hi, fent una donació mensual per ajudar a
finançar projectes de solidaritat.

   


