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EDITORIAL

La crisi alimentària arrossegarà a la pobresa a 290 milions de persones
davant la nul·la resposta de la comunitat internacional
La pujada dels preus dels aliments, lluny de beneficiar els agricultors dels països en desenvolupament, ha empitjorat la seva situació arrossegant 290 milions de persones a la pobresa sense
que la comunitat internacional hagi pres mesures per a evitar-ho. Aquesta és una de les dades que
es desprenen de l'informe “Preus de doble caient” que Oxfam Internacional, Intermón Oxfam a
Espanya, ha fet públic.
L'informe destaca que el preu dels aliments, ja siguin alts o baixos, ha demostrat ser un arma de
doble fil: sofreixen consumidors i productors per igual. L'encariment alimentari ha augmentat els
nivells de pobresa tant a les zones urbanes com a les rurals. Les famílies més pobres, que destinen la major part dels seus ingressos a comprar aliments (entre un 50 per cent i un 80 per cent)
s'han vist forçades a modificar la seva dieta amb aliments de menor valor nutricional, reduir la quantitat de menjar i retallar la despesa en educació i salut.
“En un món coherent, els alts preus dels aliments haurien d'haver estat una oportunitat per als petits
productors del Sud. No obstant això, veiem com polítiques agrícoles i comercials equivocades, tant
dels països en desenvolupament com de la comunitat internacional, han impedit que els petits productors es beneficiessin d'aquesta pujada. És lamentable que, en molts casos, siguin les grans multinacionals les quals reben aquests beneficis”, afirma Ariane Arpa, directora general d' Intermón Oxfam
durant la presentació de l’informe.

disseny gràfic: Alba Daví // www.albadavi.com

REDACCIÓ I COORDINACIÓ: Junta directiva ZerosetBCN
Xavier Bartoll
Carme Borrell
Èlia Díez
Irene Garcia
Maribel Pasarín
Glòria Pérez
Maica Rodríguez
Elena Santamariña

[xbartoll@aspb.cat]
[cborrell@aspb.cat]
[ediez@aspb.cat]
[igarcia@aspb.cat]
[mpasarin@aspb.cat]
[gperez@aspb.cat]
[mrodri@aspb.cat]
[esantama@aspb.cat]

Vocal
Vocal
Presidenta
Vocal
Vocal
Vocal
Secretària
Tresorera

1

ASPB
ASPB
ASPB
ASPB
ASPB
ASPB
ASPB
ASPB

93 2384545
93 2384545
93 3384545
93 2384545
93 2384545
93 2384545
93 2384545
93 2384545

L'informe ressalta que en aquells països en desenvolupament on els governs han invertit en agricultura i on s'han dut a terme polítiques de suport a les poblacions més vulnerables o desfavorides,
l' impacte de la pujada de preus ha estat menys sever i la població està més preparada per a fer
front a la crisi. Aquest és el cas de països com Brasil i Mèxic.
“Pel contrari, en aquells països on la liberalització comercial s'ha dut a terme de manera descontrolada, on no s'ha invertit el suficient en agricultura, i on els sistemes de suport governamentals
són fràgils o nuls, els efectes han estat devastadors”, apunta Teresa Cavero, responsable d'investigacions d'Intermón Oxfam i autora de l'informe.
En les últimes dècades, l'ajuda internacional al desenvolupament de l'agricultura va descendir des
del 18 per cent als anys 80, fins un 4 per cent a l'actualitat. Aquesta disminució és conseqüència
del model de creixement econòmic promogut per les Institucions Financeres Internacionals que no
està basat en l'agricultura.
Principals afectats
Les dones són les més perjudicades, ja que sobre elles recau la responsabilitat d'alimentar la família
i sovint són les primeres que redueixen la seva ració d'aliments. Malgrat ser les dones qui produeixen
majoritàriament els aliments bàsics, s'enfronten a serioses barreres en l'accés a la terra (només són
propietàries de l’ 1% del sòl a l’ Àfrica, 11% al Brasil i 13% al Perú), en l'obtenció de crèdits i en
l'assistència tècnica. A l’Àfrica només reben el 7% dels serveis d'extensió i el 10% del crèdit.
Els petits agricultors no s'han beneficiat dels preus alts perquè en la seva majoria consumeixen més
del que produeixen i solen vendre els seus productes a intermediaris que fixen els preus. A més,
han sofert l'encariment de les matèries primes com a conseqüència de l'augment del preu de l'energia. Els treballadors agrícoles no han vist augmentar els seus salaris malgrat la pujada dels preus
als mercats.
Beneficis de les multinacionals agroalimentàries
L'informe ressalta que, si bé molts petits productors han vist disminuïda la seva renda, altres actors
s'estan veient àmpliament beneficiats pels alts preus. Aquest és el cas de les multinacionals com
la nord-americana Bunge, que ha augmentat el seu benefici en 583 milions de dòlars en el segon
quadrimestre del 2008, quatre vegades més que en el mateix període de l'any anterior. Monsanto,
la major comercialitzadora de llavors del món, ha aconseguit 3.600 milions de dòlars de beneficis
en els cinc primers mesos d'aquest any, el que representa un 26% d'increment. La multinacional
Nestlé ha incrementat les seves vendes prop d'un 9% en la primera meitat del 2008. Respecte a
les superfícies comercials, la britànica Tesco ha augmentat els seus guanys un 12,3 % en comparació amb l'any passat. Altres empreses, com la francesa Carrefour i la nord-americana Wal-Mart
asseguren que la venda d'aliments és el principal factor que manté en alça els seus beneficis.
Lamentable resposta de la comunitat internacional
A diferència de la crisi financera, a la qual Estats Units i Europa han respost de forma immediata i
amb xifres astronòmiques, la resposta a la crisi d'aliments encara es fa esperar. Dels 12.300 milions de dòlars que la FAO va demanar al juny a la reunió d'alt nivell de Roma, tot just s'han recaptat una mica més de 1.000 milions.
El grup de treball d'alt nivell de Nacions Unides sobre preus dels aliments calcula en 30.000 milions de dòlars anuals el que es necessitaria per a pal·liar la crisi. Una xifra que contrasta amb els
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700.000 milions de dòlars aprovats aquests dies per la Reserva Federal Nord-americana i amb els
dos bilions d'euros compromesos per la UE per a fer front a la crisi financera. En el cas d'Espanya,
els 50.000 milions d'euros amb els que s’ha compromès el govern espanyol equivalen a més de
13 anys de l'Ajuda Oficial al Desenvolupament.
Deu propostes per a pal·liar la crisi alimentària
En l'informe, Oxfam Internacional proposa deu mesures que els governs del sud -amb el suport de
la comunitat internacional - haurien d'adoptar per a pal·liar els efectes de la crisi alimentària i prevenir un impacte tan negatiu en futures crisis. A més, proposa cinc mesures exclusives per als països desenvolupats i altres donants.
Entre les propostes, aquesta organització defensa que els països en desenvolupament, amb el suport
de la comunitat internacional, han d'emprendre reformes en les seves polítiques que permetin revertir la seva vulnerabilitat crònica. En concret, han de:
- Augmentar la inversió en agricultura dirigida a petits productors i facilitar l'accés de petits agricultors i especialment les dones als mitjans de producció.
- Invertir en programes de protecció social.
- Contribuir a crear reserves estratègiques d'aliments, nacionals o regionals.
- Adoptar mesures comercials que protegeixin els sectors estratègics i als petits agricultors.
- Donar suport a la creació de sindicats i organitzacions de productors (especialment de dones)
- Enfortir la capacitat d'adaptació davant el canvi climàtic.
A més, els països rics, el Banc Mundial i altres donants han de:
- Coordinar les seves accions i l'ajuda econòmica en matèria de crisi de preus sota les directrius
de Nacions Unides;
- Incrementar la inversió en ajuda al desenvolupament per a l’agricultura en els països en desenvolupament, particularment dirigida als petits productors;
- Deixar de pressionar per a forçar el ràpid alliberament dels mercats en les negociacions i acords
comercials amb els països en desenvolupament.
- Modificar la seva política agrària i comercial, que actualment dificulta el creixement dels països
en desenvolupament, de manera que aquests puguin reforçar la seva pròpia agricultura i a canvi,
garantir-ne la seguretat alimentària.
Nota de premsa d’Intermon Oxfam. 16 d’octubre de 2008. http://www.intermonoxfam.org/ca/page.asp?id=2005&ui=10190

Augmenta la fam al món
La xifra de persones que passen gana al món arriba a 963 milions, un fet que suposa un augment
de quaranta milions respecte de les dades de l’any 2007, segons l´ultim informe de l’Organització
de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) de desembre de 2008. De la gran
majoria de persones desnodrides al món, 907 milions viuen en països en desenvolupament, segons
les dades de l’informe, i el 65 per cent es concentra en set països: l’Índia, la Xina, la República
Democràtica del Congo, Bangla Desh, Indonèsia, el Pakistan i Etiòpia. Quasi dos terços de les persones que passen gana viuen a l’Àsia, mentre que a l’Àfrica subsahariana una de cada tres persones pateix una desnutrició crònica.
Podeu consultar l’informe a: http://www.fao.org/docrep/011/i0291s/i0291s00.htm
Junta de ZerosetBCN
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NOTÍCIES ZerosetBCN
RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DELS SOCIS I SÒCIES DE
ZerosetBCN, 2008
La 5ª Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de ZerosetBCN es va celebrar el passat 7 de
març de 2008. Es presenten 3 socis/sòcies i 4 sòcies més que formen part de la Junta Directiva.
S’excusen alguns socis/sòcies, que envien el seu vot per correu intern o electrònic als projectes
nous a finançar l’any 2008.
Com cada any, l’assemblea té un caire informal i es celebra durant un dinar. A continuació es presenten les principals informacions i acords de l’assemblea.

Informe de secretaria 2007
Socis/es: S’explica que aquest any passat no han hagut socis/es nous i a més, un soci ha canviat de feina i no continua, de manera que s’acaba l’exercici amb 61 socis/sòcies, però val la pena
dir que els primers mesos de 2008 han hagut 3 noves adhesions.
Evolució del número de socis de ZerosetBCN, 2001-2007
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Difusió: Seguidament, es repassa quins són els actes de difusió de ZerosetBCN realitzats el darrer any, tots ells de caire intern:
- S’ha editat el butlletí nº 11 que es fa arribar a tots els socis/sòcies per correu intern i per mail.
- A la intranet de l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) hi ha informació sobre el
ZerosetBCN i com fer-se soci. A més, a la carpeta d’acollida de l’ASPB, que reben les persones
que s’incoporen de nou, s’afegeix el díptic de ZerosetBCN on hi ha informació al respecte.
- A la intranet municipal de l’Ajuntament s’ha publicat una notícia amb informació sobre el ZerosetBCN
i com fer-se soci.
El tema de la difusió i el coneixement de ZerosetBCN entre els treballadors i treballadores de
l’Ajuntament es considera prioritari. Es valora molt positivament la difusió feta a la intranet de
l’Ajuntament ja que després de sortir la notícia hem tingut alguna adhesió nova. A la intranet només
es manté la notícia una setmana, segons la normativa de notícies, però els responsables estan molt
oberts a penjar periòdicament notícies de ZerosetBCN, per exemple penjant el vídeo de Yamuna,
4

una de les darreres associacions finançades. D’altra banda, es valora la necessitat i utilitat de fer
xerrades informatives als diferents departaments de l’Ajuntament, ja que tot i que es va fer fa uns
anys, potser val la pena tornar-ho a intentar. Altra idea és fer arribar informació de ZerosetBCN als
sindicats per fer-ne difusió per correu.
Seguidament, es fa un repàs als diferents projectes finançats tots aquests anys. Es comenta entre
els socis/es assistents que a la darrera convocatòria hem rebut molts projectes i la dificultat que
suposa haver-ne de triar un, a més, es comenta la decepció de no poder finançar-los tots, de manera que es discuteix la possibilitat de restringir la convocatòria (escollir només els projectes
locals, o bé, triar un tema per any, per exemple educació, gent gran, sanitat, etc.). Finalment, s’acorda no ser restrictius amb els projectes que arriben, només demanem que si ja s’han beneficiat
han de presentar la memòria anual abans de poder tornar-se a presentar. La Teresa Udina i l’Èlia
Diez s’ofereixen per agrupar els projectes que no han estat finançats per ZerosetBCN per temes
i fer-los arribar al departament de cooperació de l’Ajuntament per poder donar-los sortida. Els projectes finançats són:
ANY 2002
- ADEMI, ASSOCIACIÓ DE DONES IXPIYACOC, CANALITZAT PER COOPERACCIÓ
“Enfortiment de l’activitat productiva i organitzativa de les dones maies en l’àmbit rural guatemalenc” (GUATEMALA)
- CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL
“Casal el temps de lleure- Casal obert” (BARCELONA)
ANY 2003
- COOPERACCIÓ
“Fortalecimiento del liderazgo y la participación de las mujeres en la gestión del desarrollo local en
el municipio de Jinquilisco” (EL SALVADOR)
- ARRELS FUNDACIÓ
“Suport a persones sense llar. Programes d’Atenció Integral 2004” (BARCELONA)
ANY 2004
- ASSOCIACIÓ EDUCO
“Esmorzar escolar” (BOLÍVIA)
- ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA
“Acompanyament i acolliment de joves extutelats majors de 18 anys” (BARCELONA)
ANY 2005
- INVESTIGACIÓN SOCIAL ASESORAMIENTO LEGAL POTOSÍ (ISALP)
“Producción de plantines de frutales, COMUNIDAD CHARCOYO” (BOLIVIA)
- ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA
“Acompanyament i Acolliment de Joves ex-tutelats majors de 18 anys” (BARCELONA)
ANY 2007
- YAMUNA
“Construcció i funcionament d’un centre per acollir menors abandonats o de famílies en situació
de pobresa extrema.” (MADAGASCAR)
- CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL
“Barri Acull, accions d’acollida de famílies nouvingudes.” (BARCELONA)

Informe de tresoreria 2007
L’Elena Santamariña presenta els comptes anuals de l’exercici 2007. Primerament, fa un repàs dels
diners adjudicats a la convocatòria anterior, els diners recaptats durant l’exercici 2006 es van repar-
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tir i es va fer l’ingrés el mes d’abril de 2007 a les dues associacions responsables dels dos projectes escollits: Casal dels infants del Raval i Yamuna. A l’assemblea es va acordar donar 3.000
euros al Raval, tal com sol·licitava al pressupost presentat i la resta per Yamuna que tenia un pressupost de 5.000 euros. Durant l’any 2007 s’han recollit un total de 5.963,08 euros, de les quotes
dels socis/sòcies, més altres donacions. En resum:
Quantitat en Euros
Ingressos 2007
Quotes socis i sòcies
Donacions
Interessos
Despeses (d’ingressos de 2006)
Despeses bancàries i altres
Finançament Associació Casal Infants Raval
Finançament Associació Yamuna

5.963,08
15,78
4,95
21,23
3.000,00
3.376,00

A la següent figura es presenta l’evolució anual dels ingressos de ZerosetBCN.
Evolució dels ingressos anuals en Euros. ZerosetBCN, 2001-2007
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Votació dels projectes del 2008
Els assistents a l’assemblea voten a mà alçada i es sumen amb els vots rebuts per correu. Els resultats es mostren a continuació, estan marcats els dos projectes que finançarem amb la recaptació
de l’any 2007 i no consten aquells que no van rebre cap vot.
Projectes estatals

Vots

ASSOCIACIÓ ALZHEIMER CATALUNYA. Província de Barcelona.
PROJECTE: Pretutela, ajudar i protegir abans…?. Un equip de pretuteles, el qual
vetlli per aquells que havent esdevingut vulnerables o necessitant ajut, encara
no tenen un tutor designat.
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1

ASSOCIACIÓ SOCIOCULTURAL LA FORMIGA. Barcelona i rodalies.
8
PROJECTE: formació bàsica i prelaboral per a joves immigrats. Donar una resposta
d’intervenció socioeducativa integral a aquest col·lectiu per a aconseguir la seva inserció
sociolaboral i la millora de les seves condicions de vida.
ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA. Província de Barcelona.
PROJECTE: Pis assistit “el pas”. Oferir un acompanyament i suport integral al jove
extutelat immigrant que permeti emancipar-se i desenvolupar-se cap a la vida adulta
en un context social normalitzat.

1

ASSOCIACIÓ RAUXA. Barcelona.
PROJECTE: Tractament integral d’alcoholisme a transeünts crònics sense llar.

2

CENTRE CRUÏLLA – PARRÒQUIA SANT BERNAT DE CLARAVALL. Barcelona.
1
PROJECTE: Taller de perruqueria. Donar una primera resposta a certes necessitats a
noies joves, de 15 a 20 anys. Crear un espai de contacte entre les pròpies joves del barri,
per compartir i per conèixer realitats diferents a les pròpies.
FUNDACIÓ COMPTAL (CENTRE OBERT TRIA). Barcelona.
PROJECTE: Esport per la inclusió. Prevenir situacions de risc o exclusió social
utilitzant l’esport com un element socialitzador i integrador de col·lectius d’infants
de 6 a 16 anys més mancats de resursos.

2

FUNDACIÓ GRESOL. Catalunya.
PROJECTE: Projecte DONA, promoció i inserció laboral de dones drogodependents.

1

FUNDACIÓ MAIN. Sabadell, Barcelona.
PROJECTE: Projecte de TAA: “Gossos i adolescents: un equip exitós”.

1

FUNDACIÓ PRIVADA ÈXIT. Barcelona.
PROJECTE: Projecte Coach. És un projecte dintre el Projecte Èxit de formació,
seguiment i inserció sociolaboral a joves de 16 a 18 anys amb fracàs escolar i
en risc d’exclusió social.

1

INSTITUT DE REINSERCIÓ SOCIAL – IRES. Barcelona.
PROJECTE: Banc de productes no alimentaris de Barcelona (Acord Ciutadà per
una Barcelona Inclusiva).

1

Projectes internacionals
ASSOCIACIÓ AMISI. ASSOCIACIÓ PER A LA MEDIACIÓ INTERCULTURAL
3
I SOCIAL AMB IMMIGRANTS. Marroc.
PROJECTE: CODEMA, Cooperació al Desenvolupament al Marroc. Uneix la realitat
de Catalunya, com a comunitat diversa i intercultural fruit de les dinàmiques migratòries
que viu, amb la ciutat de Tetuan, al Marroc, ciutat i país del que procedeix bona part dels
immigrants que conviuen amb nosaltres.
ASSOCIACIÓ SOLIDÀRIA TINKUNA. Bolivia.
2
PROJECTE: Biblioteques “Cabañitas del lectorcito”. Proveir de nous llibres de lectura,
material i utensilis escolars, llibres de text, així com material tangible i de manualitats,
per a les quatre “Cabañitas del lectorcito”, que foren creades per atendre les necessitats
dels infants i joves de la zona de Llallawa, així com Catavi i el campament miner Siglo XX
7

on hi ha molts infants que viuen a peu de mina, i en molts pocs casos han pogut assistir a un centre educatiu.
ASSOCIACIÓ EDUCO-BARCELONA. Bolivia.
PROJECTE: Material escolar. La compra de material per els 8 grups d’educació Infantil
( 6 a l’Escola Central Enrique de Ossó, 3 grups en torn de matí i 3 en torn de tarda;
2 grups a l’escola Dariuo Mayser, un de matí i un altre en torn de tarda).

2

FUNDACIÓ MÓN-3. Mauritania.
3
PROJECTE: Consolidació de la Cooperativa femenina Marhaba. Potenciar la participació
econòmica i social en els processos de desenvolupament de la dona a Nouakchott,
impulsant l’activitat microempresarial a través de determinats col·lectius de dones
organitzats en cooperativa a la perifèria de Nouakchott.
ASSOCIACIÓ LOS PATOJOS. Guatemala.
PROJECTE: ”Programa educativo integral: Escuela los Patojos. Centro Cultural para
la Comunidad: Los Patojos”
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ASSOCIACIÓ NEXES INTERCULTURALS DE JOVES PER EUROPA.
Catalunya, Síria, Líban, Jordània, Israel i Palestina.
PROJECTE: “Follow the Women – Women for Peace”. Una pedalada de dones a
favor de la pau a l’Orient Mitjà. Consisteix en una pedalada de dones de tot el món
a favor de la pau que recorre Síria, Líban Jordània, Israel i Palestina (31 d’abril
– 12 de maig de 2008).

1

PROJECTES QUE ZerosetBCN FINANCIA L’ANY 2008
Projecte “Formació bàsica i prelaboral per a joves immigrats”. Associació sociocultural La
Formiga. Barcelona.
La Formiga porta uns cinc anys treballant amb joves i adolescents immigrats en risc d’exclusió social.
En concret els antecedents del projecte són: l’Escola de llengua i ciutadania per a joves immigrats,
el Casal-Escola de Llengua d’estiu Xia Tian, el Pla Integral per a la inclusió del col·lectiu rom i l’Escola
Prelaboral. Amb els anys d’experiència, es valora positiu fer un projecte integral que inclogui diverses línies d’actuació que donin resposta a les necessitats d’aquests joves. Molts d’ells, especialment els provinents del fracàs escolar o no escolaritzats, viuen en una situació de risc d'exclusió
social per una sèrie de condicionants negatius (poca formació, poc domini de les llengües d'acollida, pocs recursos econòmics, dificultats d'accés al mercat laboral...).
Aquest projecte pretén donar una resposta d’intervenció socioeducativa integral a aquest col·lectiu per a aconseguir la seva inserció sociolaboral i la millora de les seves condicions de vida. Els
objectius del projecte es concreten en:
- Oferir-los formació bàsica
- Oferir-los formació, orientació i motivació prelaboral
- Fomentar l’aprenentatge de la llengua castellana i la catalana
- Fomentar l'educació en valors, habilitats socials i competències relacionals
- Fomentar el seu coneixement de l'entorn
- Millorar les expectatives d'ocupabilitat d'aquests joves
- Donar-los assessorament jurídic

8

Projecte ”Programa educativo integral: Escuela los Patojos. Centro Cultural para la Comunidad:
Los Patojos”. Entitat: “Centro Cultural para la Comunidad: Los Patojos”. Guatemala.
Objectiu: Promoure la participació social de la infantesa i joventut a través d'activitats de recerca,
anàlisi i projecció audiovisual.
Forma de treball: Lectures i documentació. Treball en equip i exposicions orals. Projecció de documentals relacionats a la diversitat de la nostra temàtica a treballar. Debats i conclusions.
Xerrades, capacitacions i tallers de professionals per a l'equip de treball dels Patojos.
Activitats a realitzar:
- Creació de tallers de lectura, escriptura i exposicions orals.
- Eco tours per estudiar i conèixer els nostres recursos naturals.
- Entrevistes i estadístiques.
- Exposicions fotogràfiques.
- Recerca a Internet.
- Organització de festivals de la infància i de la joventut.
- Presentació de películes independents.
- Tallers d'art.
- Tallers de fotografia.
- Teatre i activitats de recreació.
- Treball i projecció social en cases de retir per l'adult major.
- Visites a escoles públiques i privades.
- Visites a abocadors
- Visites a exposicions artístiques.
- Visites a hospitals públics i privats.
- Visites a museus.
- Visites al zoològic.
- Visites al cementiri.

MEMÒRIA DE LES ORGANITZACIONS FINANÇADES PER ZerosetBCN 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 projecte és la creació d’una xarxa social d’acollida a les famílies nouvingudes i a les que ja porten temps
però que presenten dificultats en el seu procés d’integració. Aquesta xarxa és creada i organitzada 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.
L’any 2007 el projecte ha atès a 345 persones als punts d’informació, 141 persones han participat als cursos, tallers i grups d’autoajuda, 14 en grup de dones, 26 en entrevistes individuals, 6
en entrevistes professionals i 5 de joves.
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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) proporcionar educació, allotjament, alimentació, cures essencials, medicaments i roba 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.
Durant l’any 2007 es van atendre 25 menors en règim d’acolliment permanent en el centre d’acollida. Allà se’ls va donar: una vivenda digna, una dieta adequada, assistència mèdica, escolarització, reforç escolar i activitats extraescolars (biblioteca, colónies a la platja i informàtica). Al centre hi treballen contractades 11 persones i també professionals independents (metge i professors
de reforç). L’ajut de ZerosetBCN es va dedicar al finançament del personal local.

*************************************************************************************************************

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 2009!
i si podeu, porteu un
nou soci o sòcia
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ALTRES INFORMACIONS ZerosetBCN
Durant l’any 2008 les dissenyadores Alba Daví i Eva Reig han preparat, de forma voluntària, un nou
tríptic de ZerosetBCN. L’ASPB ha finançat l’edició en paper. Hem enviat diversos exemplars del
tríptic en paper a la majoria de socis i socies per tal que el puguin distribuir pels seus llocs de treball. A més, s’ha penjat a la intranet municipal i a la intranet de l’ASPB. Si voleu rebre més tríptics,
només cal que ho demaneu !
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ALTRES NOTÍCIES
EXPOSICIÓ AL MUSEU D’HISTÒRIA: BARRAQUES LA CIUTAT INFORMAL
El barraquisme, un fenomen urbà de primera magnitud a Barcelona des del principi del segle XX
fins gairebé els Jocs Olímpics, creà una vertadera "ciutat informal" al costat dels nuclis antics, de
l’Eixample i de les diverses formes de creixement de la perifèria urbana. Aquesta ciutat informal s’estengué per la muntanya de Montjuïc, pel front marítim, per alguns espais intersticials del mateix
Eixample i pels turons que envoltaven la ciutat.
Montjuïc, el Somorrostro o el Carmel esdevingueren noms mítics encara vius en l’imaginari de la
ciutat per la duresa de les condicions de vida dels seus habitants i també perquè sovint es convertiren, en temps de creixement sense democràcia, en banc de proves de moviments assistencials, socials i veïnals. Uns moviments que en els anys seixanta i setanta es transferiren als grans
polígons de l’extraradi, on foren reallotjats la majoria dels seus habitants, que hagueren de lluitar
de nou per aconseguir uns equipaments i uns serveis que no arribaven. En aquest combat durador
per la ciutat i per la ciutadania es troba una de les claus del notable pes dels moviments urbans
en la transició a la democràcia.
Ben diferent fou l’ambient dels darrers nuclis barraquistes, en els anys vuitanta, de caràcter molt
més marginal i amb no poques barraques ocupades per famílies provinents d’altres nuclis ja desallotjats: la gran precarietat social dels seus habitants, i més en temps de crisi econòmica, obligà a
una difícil cerca d’altres vies de solució, no sempre satisfactòries.
L’estudi històric del fenomen pren relleu no
sols a l’hora d’abordar la trajectòria del
segle XX a Barcelona i fer-ne balanç, sinó
també a l’hora d’estudiar els processos
històrics de creixement urbà informal arreu
del món.
El Museu d’Història de Barcelona presenta, dins el marc del programa
Barcelona Diàleg Cultural, l’exposició
"Barraques. La ciutat informal" del 18 de
juliol de 2008 al 22 de febrer de 2009. La
mostra ens presenta el barraquisme a la
Barcelona del segle XX com un fenomen
urbà i ens ajuda a reflexionar sobre la ciutat informal versus la ciutat planificada.
No us ho perdeu !
Font: www.barraques.cat
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FULL D’AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE

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,

Altres dades per a ZerosetBCN
LLoc de treball i adreça laboral (on rebràs la documentació no electrònica)
Telèfon de la feina
Correu electrònic
ENVIAR L’AUTORITZACIÓ A
ZerosetBCN
Agència de Salut Pública de Barcelona
Plaça Lesseps 1
08023 Barcelona
[Per a qualsevol consulta podeu trucar-nos als telèfons que trobareu a la portada del butlletí.]

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.

