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EDITORIAL

El retrocés de Copenhaguen
Mentre que la Conferència de Kyoto, després de la de Rio de Janeiro, va ser percebuda com un
avenç en la presa de consciència de la degradació del medi ambient i dels mitjans per a posar-hi
remei, la reunió de Copenhaguen quedarà, en canvi, com a testimoni d’un retrocés tant en relació
a les decisions de Kyoto com, per descomptat, amb les expectatives que havien suscitat els 192
Estats reunits en aquesta ocasió. A més, és probable que fins i tot les obligacions fixades a Kyoto
tampoc siguin prorrogades, ja que vencen el 2012. Què ha passat? Per què aquest retrocés? Hi
ha, per descomptat, mil explicacions, encara que la menys convincent segueix sent la que ofereixen les potències petrolíferes, en posar en dubte, com ho fa l’Aràbia Saudita, la veracitat de les amenaces que pesen sobre el medi ambient. És probable que tant aquests països petrolífers com la
Xina, l'Índia, el Brasil, i els Estats Units, els principals artífexs del fracàs de la reunió, també siguin
conscients dels perills que pesen, a mig i llarg termini, sobre el planeta. I, no obstant, aquestes potències s'han unit per atacar les propostes, d'altra banda en absolut maximalistes, presentades pels
europeus. No insistirem aquí en la marginació d'Europa a l'hora de prendre decisions, el que prova
que no és considerada, malgrat les seves propostes encertades, com un actor polític independent. La principal lliçó que cal treure de Copenhaguen és evident: si tots estaven d'acord a actuar,
aquesta actuació no podia fer-se en detriment dels interessos de les nacions i de les relacions de
força entre les mateixes. Demostració, una vegada més, que el tema del medi ambient no és
només qüestió de valors o moral, sinó sobretot de política global. Més concretament, de política
reduïda a la seva única funció contemporània, és a dir, la submissió a l'economia mundial. Han estat
els interessos econòmics els que han parlat a Copenhaguen, i ho han fet de dues maneres molt
clares i significatives.

disseny gràfic: Alba Daví // www.albadavi.com
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Tenim, en primer lloc, l'aliança entre les potències emergents (Xina, Índia, Brasil) amb vocació comercial imperialista i l'imperi americà en declivi: unes i altre comparteixen les mateixes angoixes.
No volen veure limitat el seu creixement, que condiciona la seva preeminència en la globalització
mercantil. Comprometre's amb mecanismes de reducció de l'activitat industrial causant de l'efecte
hivernacle ve a ser el mateix en realitat que introduir normes mundials de regulació de la producció de mercaderies. Ara bé, és precisament el que volen evitar cadascuna pel seu compte, sobretot, després que s'hagi demostrat que, al contrari del que ha fet creure la cimera del G-20, la terrible crisi actual del capitalisme financer no ha estat combatuda amb una acció internacional
comuna, sinó amb meres decisions nacionals més o menys cooperatives. La crisi financera ha tornat així al primer pla a les nacions i la dura competició que lliuren entre elles. Cadascuna tenia com
a objectiu sortir d'aquesta conferència amb el menor nombre de compromisos vinculants. I les úniques
que han tret algun profit d'aquesta reunió són els països més pobres, que han obtingut un òbol de
30.000 milions de dòlars per posar remei al desastre ecològic que els amenaça. Però ha estat la
globalització comercial sense regles la que ha triomfat a Copenhaguen.
En segon lloc, està el tema del model de desenvolupament social. La destrucció ecològica no és
el resultat accidental d'un sistema econòmic, és la conseqüència inevitable d'una mercantilització
planetària basada en una competició il·limitada i permanent, en el si de la qual els models socials
menys costosos són els que majors possibilitats tenen de guanyar la batalla de les mercaderies.
No és casualitat que els països on el model social és més feble (Xina, Índia, Brasil, EUA) siguin els
que s'han oposat a un acord que podia haver situat, si les propostes europees haguessin triomfat,
en una dinàmica de protecció del medi ambient relativament equiparable a la dels països més evolucionats socialment. Amarga ironia de la història: els països ahir del tercer món, convertits en aferrissats partidaris de la globalització mercantil, donen suport avui al centre imperial, a EUA, en nom
del dret al desenvolupament i en detriment dels interessos de la humanitat.
Sami Naïr
El País, 2-1-2010

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

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 2010!
i si podeu, porteu un
nou soci o sòcia
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NOTÍCIES ZerosetBCN
RESUM DE L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DELS SOCIS I SÒCIES DE
ZerosetBCN, 2009
L’Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de ZerosetBCN es va celebrar el passat 20 de febrer de 2009. Es presenten 3 socis i 7 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
2009.
Com cada any, l’assemblea té un caire informal i es celebra durant un dinar. Aquí es presenten les
principals informacions i acords de l’assemblea.

Informe de secretaria 2008
Socis/es: S’explica que aquest any passat hi han hagut 10 socis/es nous i a més, dos socis han
canviat de feina i no continuen, de manera que s’acaba l’exercici amb 69 socis/sòcies, però val la
pena dir que el gener de 2009 hi ha hagut una nova adhesió.

Evolució del número de socis de ZerosetBCN, 2001-2008
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Junta: La Irene Garcia ha marxat de l’ASPB i per tant ja no està a la Junta. Des d’aquí li donem les
gràcies per la tasca feta, sobretot en relació al contacte amb els socis.
Difusió: Seguidament, es repassa quins són els actes de difusió de ZerosetBCN realitzats el darrer any:
o S’ha editat el butlletí nº 12 que es fa arribar a tots els socis/sòcies per correu intern i per mail.
o A la intranet de l’Agènica 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 s’afegeix el díptic de ZerosetBCN on hi ha informació al respecte.
o A la intranet municipal de l’Ajuntament es publiquen els butlletins de ZerosetBCN.
o S’han enviat els nous tríptics de ZerosetBCN a tots els socis que ho han volgut per tal que en
fessin difusió en el seu centre.
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o La revista La Municipal ha escrit un
article sobre ZerosetBCN que ha sortit publicat el mes de desembre de
2009 (vegeu imatges adjuntes).

Informe de tresoreria 2008
L’Elena Santamariña presenta els comptes anuals de l’exercici 2008. Durant l’any 2008 s’han recollit un total de 6.098,1 euros, de les quotes dels socis/sòcies, més 254 euros de donacions. Durant
l’exercici 2008 es van repartir 6.000 euros entre els 2 projectes escollits i es va fer l’ingrés a les
dues associacions responsables dels mateixos el dia 9 de maig: 3.000 per l’Associació Socio-Cultural
la Formiga i 3.000 pel Centro Cultural Los Patojos. Es detalla a continuació:
Quantitat en euros
Ingressos 2008
Quotes socis i sòcies
6.098,10
Donacions
254,00
Vending
30,54
Interessos
4,98
Despeses (d’ingressos de 2007)
Despeses bancàries i altres
46,40
Finançament Associació Socio-Cultural la Formiga
3.000,00
Finançament Centro Cultural Los Patojos
3.000,00
A la següent figura es presenta l’evolució anual dels ingressos de ZerosetBCN:
Evolució dels ingressos anuals en Euros. ZerosetBCN, 2001-2008
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PROJECTES QUE ZerosetBCN FINANCIA L’ANY 2009
Projecte de suport al carrer per persones en situació de sense llar. Entitat: Centre d’Acollida
Assís. Barcelona
Davant la realitat canviant de la pobresa i l’exclusió social, que està assumint nous perfils i problemàtiques, l’entitat es veu en la necessitat d’innovar i crear un nou programa d’actuació resultat del conjunt de reflexions i aportacions dels professionals i voluntaris del Centre, amb l’objectiu de mantenir una visió global del problema i la voluntat d’identificar les diferents situacions
d’exclusió, el context en el que es dóna i les vies d’actuació per afrontar-les.
La necessitat de creació d’aquest nou programa també neix de la inquietud de professionals de
l’àmbit social dins de l’Ajuntament i de les entitats privades del Districte de Sarrià-St. Gervasi.
Els objectius del projecte són:
- Detectar dins el districte de Sarrià- Sant Gervasi les possibles persones sense llar i quantificarles regularment.
- Acompanyar les persones sense llar en el seu procés vital.
- Facilitar informació per a iniciar, en centres especialitzats, processos de canvi.
- Detectar les necessitats de les persones sense llar i la comunitat.
- Facilitar i motivar a les persones sense llar per accedir a recursos de la xarxa dels Serveis
Socials així com vincular-los, en la mesura que es pugui, al Centre d’Acollida Assís.
- Facilitar aquestes informacions a altres agents socials que treballin pel bé comú d’aquestes persones.
Programa de dinamització de “Dar Taliba” (La casa de l’estudianta) a la comuna rural de Ras
Tabouda. Entitat: SODEPAU, Solidaritat per al Desenvolupament i la Pau. El Marroc
La kàbila de Beni Saden està formada per 15 assentaments, amb dos centres neuràlgics a nivell
d’ubicació de serveis públics, aquests són Ras Tabouda i Bir Tam Tam (amb 17.873 habitants).
L’institut Tariq Benziyad situat a Ras Tabouda acull la població escolar procedent d’aquests dos
nuclis així com dels duars o col·lectivitats agrícoles disperses per la regió. Aquest municipi, però,
està mancat d’una xarxa de serveis específics per l’alumnat, com per exemple un lloc idoni on fer
els deures, menjar o simplement distreure’s. Les nenes i noies joves escolaritzades (un total de
4000) pateixen més aquesta situació, ja que la repartició tradicional entre sexes de l’espai públic
i privat, fa que no entrin als cafès ni als “cybers”, que són els únics establiments de caire social i
recreatiu existents a la comuna. Aquest fet, unit a una cobertura de transport limitada, i a la lluyania d’alguns dels duars (situats fins a una hora i mitja a peu), deixava a moltes de les noies esperant l’hora de classe a la intempèrie, propiciava l’absentisme i l’abandó escolar femení, ja de per
sí prematur en aquesta província on l’analfabetisme afecta a un 68% de les dones.
Els objectius del projecte són:
- Millorar el nivell escolar de les estudiants i les seves perspectives professionals.
- Promoure la participació de les joves en la creació d’una oferta sociocultural de lleure que afavoreixi la seva integració social i la seva autonomia.
- Desenvolupar processos associatius dins la regió.
- Adequar les instal·lacions i l’espai de Dar Taliba per optimitzar la seva funció educativa i social.
Aquests projectes van rebre el pressupost de ZerosetBCN durant el primer trimestre de 2009.
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MEMÒRIA DE LES ORGANITZACIONS FINANÇADES PER ZerosetBCN 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.
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.
L’Escola Prelaboral consisteix en un espai de formació, orientació i motivació prelaboral per a adolescents immigrats, on donar recursos i coneixements per a la recerca de feina, el coneixement de
l’entorn i els drets de ciutadania. Es tracta d’un curs intensiu com a pont entre l’escola i una formació professional, a la qual no poden accedir per manca de coneixement suficient de les llengues
d’acollida i desconeixement dels recursos formatius i d’inserció. Amb el suport de ZerosetBCN es
va realitzar l’Escola Prelaboral el mes de juliol de 2009 amb una durada de 57 hores. Hi van participar 12 alumnes (10 nois i 2 noies). El curs va satisfer les expectatives que l’associació s’havia
forjat.

Projecte ”Programa educativo integral: Escuela 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.
Els projectes portats a terme amb l’ajuda de ZerosetBCN són:
1. Projecte cuina i alimentació: El projecte de cuina i alimentació, és un dels més importants i cars
per al programa. Aproximadament, són més de 1.700 esmorzars mensuals els que se serveixen als
beneficiaris. Sense una bona alimentació, els projectes de treball i el rendiment dels nens i nenes,
joves no són els adequats i els resultats generalment són pobres. Per a aquest projecte s’ha necessitat una cuinera, gas per a l'estufa i el més important, els aliments que cada dia són més difícils
d'obtenir.
2. Projecte Jove, estudiant la nostra societat: Aquest projecte va ser un èxit. Es va poder iniciar molt
be, els joves es van integrar amb moltes ganes i interès per millorar les seves vides i conèixer el
seu entorn social. Dones indígenes i joves de la nostra comunitat, van formar els primers grups en
integrar-se al nostre projecte juvenil. Es va aconseguir també construir el primer centre cultural de
la nostra comunitat, el repte serà el seu manteniment i execució per al proper any.
Algunes de les fografies d’aquest projecte són a la pàgina 7.
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ALTRES INFORMACIONS ZerosetBCN
El mes de juny es va realitzar un partit
de football entre dos equips de persones que treballen a l’ASPB. Es va fer
una porra i els diners guanyats van ser
destinats a ZerosetBCN. A la fotografia
es veu el final del partit.
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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.

