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Editorial

Emergència habitacional
i dret a l’habitatge a
Catalunya
Observatori DESC, Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, amb la
col·laboració del projecte SOPHIE,
i el grup de recerca EMIGRA.
Font: http://afectadosporlahipoteca.
com/2014/12/23/avance-del-informe-emergencia-habitacional-e-impacto-en-el-derecho-a-la-salud-e-infancia-en-la-crisis-hipotecaria/

L’Observatori DESC i la Plataforma d’Afectats per la
Hipoteca (PAH), amb la col·laboració del projecte europeu de recerca SOPHIE, sobre l’impacte de les polítiques
estructurals en les desigualtats en salut, i el grup de recerca
EMIGRA (CER-Migracions, UAB), presentaran al febrer
l’informe «Emergència habitacional i dret a l’habitatge
a Catalunya. Impactes en el dret a la salut i en els drets
dels infants de la crisi hipotecària». L’estudi analitza la
problemàtica que pateixen a Catalunya les persones amb
dificultats per fer front a l’hipoteca a partir de l’anàlisi de
1.200 enquestes realitzades a persones que han contactat
amb la PAH durant els mesos d’octubre i novembre de
2014. Tot i no tenir caràcter exhaustiu l’amplitud de la
mostra permet detectar patrons comuns.
L’anàlisi de les enquestes aporta, en primer lloc, informa-

ció sobre el perfil sociodemogràfic i els factors de vulnerabilitat de les llars catalanes afectades. En segon terme,
la mostra detalla el diferent comportament de les entitats
financeres a Catalunya, unes dades que tant els propis
bancs com les administracions no han volgut facilitar a dia
d’avui. En tercer i últim lloc, l’estadística permet avaluar
els impactes de la problemàtica en el dret de les persones
afectades, i molt especialment dels infants, a disposar d’un
habitatge digne i a gaudir del més alt nivell possible de
salut.
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca i l’Observatori
DESC vam ser de les primeres entitats que, ja el 2009,
vam alertar de la gravetat de la problemàtica. Des de
llavors hem denunciat reiteradament l’obligació de les
administracions públiques d’informar sobre l’impacte de la
crisi hipotecària i d’emprendre polítiques que facin efectius
els drets de les persones afectades a disposar d’un habitatge digne i en general a un nivell de vida adequat. Davant
la manca de dades oficials, el 2013 l’Observatori DESC i
la PAH vam publicar l’Informe “Emergencia Habitacional
en el estado español. La crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos” on,
a través de més d’11.000 enquestes, aportàven dades inèdites sobre l’impacte en les persones afectades i el comporta-
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ment de les entitats financeres. Donat l’interès suscitat per
mitjans estrangers i per les xarxes europees i internacionals
en les que participem l’Informe es troba disponible també en anglès. L’Informe esmentat confirmava els greus
efectes de la problemàtica en termes de salut i l’alt nombre
d’infants afectats. És per això que enguany hem volgut
aprofundir en aquests dos aspectes. Alhora, donat el moment de redefinició com a país, l’estudi està exclusivament
centrat en valorar la crisi hipotecària a Catalunya.
A l’espera de l’informe complet que es farà públic al febrer, avancem ara en aquesta nota algunes dades:
1.La majoria de les persones enquestades, un 73%, viuen a
la província de Barcelona, un 10% a Tarragona, un 8% a
Girona i un 8% a Lleida. La distribució d’aquestes persones a l’interior de Catalunya es correspon amb les dades
del Consell General del Poder Judicial, segons les quals, el
2013, un 65% de les execucions hipotecàries es van produir a Barcelona, un 15% a Tarragona, un 7% a Lleida i
un 4% a Girona.
2. Perfil de les persones enquestades I: El 80% eren nascudes a l’estat espanyol. Entre les persones nascudes a països
estrangers, la comunitat més afectada és la llatinoamericana, sent l’equatoriana, amb un 5%, la nacionalitat més

present.
3. Perfil II: El 52% de persones afectades de l’enquesta tenen menors a càrrec. El 59% de llars afectades es composen de 3 o més membres, la majoria parelles amb menors
d’edat.
4. Perfil III: Quant a la situació laboral, un 14% es troba
a l’atur amb prestació i un 23% es troba en situació de
màxima vulnerabilitat per estar a l’atur sense prestació.
5.Perfil IV: Tot i les dificultats econòmiques, només un
23% ha rebut alguna prestació per part de serveis socials
o d’entitats socials. Destacar que només el 26% de les
famílies amb menors ha rebut atenció per part de serveis
socials.
6.Situació hipotecària: El 61% de les persones hipotecades
han deixat de pagar 3 o més quotes i per tant estan en risc
de desnonament. D’aquest total, el 36% ha rebut la demanda d’execució hipotecària. El 42% de les famílies amb
menors a càrrec enquestades viuen sota l’amenaça de ser
desnonades. De les 1.000 llars enquestades, 367 menors
viuen sota l’amenaça de desnonament.
7. Satisfacció de necessitats bàsiques: les majors dificultats
es concentren en el pagament dels subministraments de la
llar (63%), juntament amb el pagament de la roba (59%)
i de l’alimentació (48%). En particular, la major dificultat
resideix en el pagament del rebut de la llum (58%). Quan
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hi ha menors a la família, les majors dificultats es donen en
el pagament de les despeses escolars (74%) i el pagament
de la roba (71%), per damunt de qualsevol altra despesa.
8. Pobresa energètica: El 32% de les llars enquestades han
patit talls d’electricitat i el 23% talls d’aigua. Més de la
meitat dels talls d’aigua i electricitat han afectat famílies
amb menors a càrrec.
9. Impactes en la salut I: El 37% dels homes i el 50% de
les dones enquestades declaren patir mala salut. Segons les
dades sobre Catalunya de l’Enquesta Nacional de Salut
d’Espanya 2011-2012, aquests percentatges doblen les
xifres relatives al conjunt de la població.
10. Impactes en la salut II: El 80% de les persones enquestades (78,5% dels homes i 86,6% de les dones) pateixen
mala salut mental, quadruplicant el risc que té la població
general segons dades de Catalunya de l’Enquesta Nacional
de Salut d’Espanya 2011-2012.
11. Situació del infants I: Segons declaren els adults responsables, un 16% dels nens i un 13% de les nenes pateixen mala salut, mentre que, segons dades de Catalunya
de l’Enquesta Nacional de Salut d’Espanya 2011-2012,
aquests percentatges són del 7 i el 6% per al global de la
població infantil.
12. Situació del infants II: El 22% de les llars declaren que
han hagut de canviar d’escola com a mínim a un dels me-

nors amb motiu dels problemes per fer front al pagament
de l’hipoteca. D’aquests canvis escolars, gairebé la meitat, un 47% s’ha produït durant l’any acadèmic, fet que
pot tenir conseqüències negatives per a la tria del centre
escolar, l’accés a beques o la integració socioeducativa dels
menors.
13. Situació dels infants III: Aproximadament dues terceres parts de les famílies amb menors han hagut d’abandonar alguna activitat extraescolar. Lluny de ser un luxe, el
dret al lleure i a la participació es menciona a la Convenció sobre els drets de l’Infant (Nacions Unides, 1990).
14.Comportament de les entitats financeres: Les persones afectades es concentren entre les següents entitats :
Catalunya Caixa (18%), BBVA (15%), CaixaBank (14%)
i Bankia (12%). Cal destacar el fet que Catalunya Caixa i
Bankia, dues de les entitats que més desnonen, són entitats
rescatades amb diners públics. Alhora, oficialment s’ha
volgut presentar el BBVA com a entitat exemplar, la qual
cosa contrasta amb el fet que, entre les persones afectades
de la PAH, aquest és un dels bancs que juntament amb
Catalunya Caixa i Bankia lidera el nombre de desnonaments.
Aquests són només alguns dels resultats que conté l’informe que es presentarà al febrer. Com es pot veure, les
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dades són alarmants: l’emergència habitacional que pateix
Catalunya està afectant no només el dret a l’habitatge, sinó
també d’altres drets fonamentals com el dret a la salut de
tots els membres que integren la llar, menors d’edat
inclosos.
Per mostrar la crisi hipotecària des d’una perspectiva de
drets, l’informe final anirà acompanyat de l’anàlisi del

marc normatiu vigent a Catalunya, amb especial atenció a
les novetats legislatives dels darrers mesos, així com d’unes
recomanacions finals per reorientar les polítiques públiques.
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Resum de l’assemblea general
ordinària dels socis i sòcies
L’Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de ZerosetBCN es va celebrar el passat 21 de febrer de 2014.
Com cada any, l’assemblea té un caire informal i es celebra
durant un dinar.

Informe de secretaria
Socis/es: A desembre de 2013 som 53 socis i sòcies: 28 de
l’Agència de Salut Pública de Barcelona, 14 de l’Ajuntament de Barcelona, 8 del Consorci d’Educació i 3 d’altres
llocs.
Difusió: Seguidament, es repassa quins són els actes de difusió de ZerosetBCN que s’han fet durant l’any 2013, així
com altres activitats realitzades:
- S’ha editat el Butlletí ZerosetBCN nº 17 que es fa arribar a tots els socis/sòcies per correu electrònic.

- A la intranet de l’Agència de Salut Pública de Barcelona
(ASPB) hi ha informació sobre el ZerosetBCN i també a la
carpeta d’acollida de l’ASPB.

Informe de tresoreria
Durant l’any 2013 s’han recollit un total de 7.651,89 €, de
les quotes dels socis/sòcies (7.240,51€), més altres donacions (411,38€) i descomptant les despeses mínimes (vegeu
la figura).
Evolució dels ingressos anuals de ZerosetBCN 2001-2013
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001

7240,51
6957,02
7.393,34
7.379,28
7.579,84
6.098,10
5.963,08
6.073,84
6.086,49
5.891,41
5.220,24
3.771,20
3.300
1.011,30
0€

411,38
900
2258,18
1.838,97
1.594,77
289,52
15,78
375
300

1.500 € 3.000 € 4.500 € 6.000 € 7.500 € 9.000 €

socis
descompte vaga
donacions
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Votació dels projectes a finançar l’any 2014
Després d’obrir la convocatòria, arriben un total de 24
sol·licituds que presenten tant projectes de cooperació
internacional com projectes autòctons.
Els assistents a l’assemblea realitzen les seves votacions i es
sumen als vots rebuts per correu. Els tres projectes que es
decideix finançar l’any 2014 són els que consten a l’apartat
següent on ja hi ha la memòria de les tasques realitzades
durant l’any. De les 3 associacions subvencionades, dues
(Plataforma Cruïlla i Hospital Sant Joan de Deu) van rebre
3.000€ i una (Active Africa) 1.638€.

Projecte Active Africa a Kènia
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Memòria dels projectes
finançats l’any 2014
Projecte: Cruïna, a Barcelona. Entitat: Salesians
Sant Jordi – Plataforma Educativa i Social Cruïlla
de Ciutat Meridiana, Barcelona.
El projecte dota a joves amb especials dificultats d’inserció
sociolaboral de la formació necessària per facilitar una futura experiència laboral en el sector de l’Hosteleria-Cuina.
Per aconseguir uns resultats de qualitat, el projecte ha contemplat una formació teòrica, una formació pràctica, un
acompanyament tutelat per un professional i un contacte,
mitjançant les pràctiques, amb empreses del sector de
l’Hosteleria. Té com a finalitat oferir una formació sobre
les tècniques bàsiques de cuina adreçada a joves amb dificultats d’inserció entre 18 i 25 anys. Aquesta formació s’ha
fet durant l’any 2014 i s’ha dividit en dos cursos semestrals.
Un que va acabar la formació al febrer de 2014 (grup 7)
i un que va començar la formació al febrer del 2014 i va
finalitzar al juny de 2014 (grup 8).

El grup dins de les aules i tallers ha estat format per 12
alumnes. A les assignatures instrumentals i al taller de
cuina hi han reforços amb voluntariat i altres professionals.
El projecte requereix treballar en grup, com es treballa en
qualsevol treball del sector, tot i que no ha de ser un grup
massa gran per facilitar un seguiment personalitzat.
Tots els divendres de l’any s’ha desenvolupat una activitat
de Restauració oberta al públic de l’entorn proper i de la
xarxa educativa de la zona. Aquesta simulació de restaurant és una eina pràctica real d’un entorn laboral relacionat amb la restauració. Tots els dijous els joves han realitzat tasques de serveis de sala en la simulació de restaurant
realitzada pel projecte d’hoteleria del propi centre.
Els joves han assolit les competències teòriques i pràctiques
necessàries, a més de completar una formació humana
de responsabilitat amb el suport del professional educador. Paral·lelament, s’ha facilitat el contacte del jove amb
empreses del sector a través del Professional prospector/
insertor.
El Projecte Cruïna concep una contínua avaluació del mateix durant tot el curs. Contempla tres nivells d’avaluació:
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•
•
•

Equip educatiu
Avaluacions de cada curs
Avaluacions de l’equip directiu

“L’equip educatiu” permet fer seguiment diari i setmanal
de l’eficàcia i impacte que el projecte va tenint en cada
jove. Avalua el creixement competencial dels/les joves,
acompanya l’especialització formativa i tècnica de cada
jove i impulsa la inserció sociolaboral dels/les joves preparats/es en el sector d’hosteleria-cuina. De la mateixa
manera, dóna resposta a les necessitats que van sorgint dia
a dia, sigui de caire educatiu o de caire administratiu.

Projecte Cruïna a Barcelona

“Les avaluacions de cada curs”: l’equip d’inserció realitza una profunda avaluació de tot el recorregut i de com
donen respostes als objectius generals i específics en cada
jove. Per assolir-ho, l’equip disposa de vàries sessions prèviament treballades mitjançant pautes valoratives.
En les “avaluacions de l’equip directiu” es fa seguiment del
projecte dins del marc educatiu de la Plataforma Educativa i Social Cruïlla. S’avaluen els resultats globals i es ressalten aquells esdeveniments més importants de la gestió del
projecte. Cal assenyalar que el 52,7% del total de joves
han tingut experiències laborals amb contracte
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Projecte: Apadrina un tractament. Assistència
sanitària a la infància a l’Hospital Saint John of
God de Sierra Leone. Entitat: Hospital Sant Joan
de Déu de Barcelona (HSjdbcn), Barcelona.
L’Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona va posar en
marxa el programa Apadrina per finançar els tractaments
dels infants que són atesos al Sain John Catholic Hospital
de Mabesseneh, Lunsar, de Sierra Leone.
L’objectiu del programa és que cap infant deixi de ser
tractat o ingressat al centre per manca de mitjans econòmics i que les famílies vagin a l’hospital a tractar l’infant
de seguida que apareguin els primers símptomes d’una
malaltia. Amb aquest programa es vol crear un sistema de
persones sòcies que sufragui la part que paguen les famílies
pel tractament de l’infant a l’hospital de Mabesseneh.
Projecte Apadrina a Sierra Leone

El programa Apadrina ha estat operatiu de gener fins al
mes d’agost ja que l’Hospital va haver de tancar per l’Ebola. Durant tot l’any 2014 les visites dels infants a l’hospital
s’han vist dràsticament reduïdes per la por de les famílies
al contagi. L’any 2014 un total de 791 infants han estat
atesos gràcies al programa Apadrina, en canvi durant l’any
2013 en van ser 2972.
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Projecte: Escola nocturna per infants pastors de
les tribus Samburu i Turkana. Al desert Samburu
al Nord de Kènia. Entitat: Active Africa, organització pel desenvolupament i cooperació internacional, Barcelona.
Tal i com estava previst, durant aquest any 2014, ACTIVE
AFRICA ha finançat la continuïtat de cinc escoles Lchekuti: Tuum, Parkati, Larelok, Lodokume i Naimaralal. Han
passat més de 200 infants pastors per als que aquesta formació és l’única oportunitat que tenen per incorporar-se al
sistema educatiu oficial en acabar la seva etapa de pastors.
Una formació que els permet desenvolupar-se socialment i
no quedar aïllats de la resta dels infants que van a l’escola
oficial.
Durant aquest any, s’han complert els principals objectius
del projecte: (i) oferir formació bàsica en diverses matèries als infants pastors de les tribus samburu i turkana
perquè puguin integrar-se al sistema educatiu oficial o en
la societat, un cop finalitzada la seva tasca com a pastors,
(ii) millorar el seu estat de salut a través d’una millora de
l’alimentació i (iii) conscienciar a la comunitat de pares i
mares de la importància de l’educació i trencar barreres de
desigualtat de gènere per a les nenes pastores.

Els cinc centres Lchekuti han funcionat durant tot l’any
escolar a ple rendiment. L’assistència a classe ha estat molt
satisfactòria i només s’ha vist interrompuda alguns dies per
la falta de pluges i la necessitat dels pastors d’allunyar-se
amb els seus ramats. D’altra banda, els enfrontaments entre
tribus han obligat a avançar una mica l’horari de classes,
perquè els alumnes poguessin tornar més aviat a casa.
A més, i com a conseqüència de l’alimentació diària altament nutritiva (uji), s’ha pogut comprovar la disminució de
la malnutrició entre els infants.
Les activitats realitzades durant aquest curs han estat: a)
Classes diàries de dues hores de diverses matèries: matemàtiques, swahili, anglès, socials, ciències i religió. B) Repartiment diari d’un àpat molt nutritiu a l’inici de la jornada.
C) Activitats esportives i de jocs amb caràcter periòdic. D)
Mensualment, s’ha passat una pel·lícula com a part de la
seva formació. I) Celebració anual del dia del Bon Pastor. F)
Reunions periòdiques amb el comitè de cada centre format
per pares, professors i coordinador.
Per als responsables del projecte i per ACTIVE AFRICA,
els resultats han estat molt favorables en tots els aspectes.
Cada part implicada ha complert les seves obligacions.
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Altres informacions
Projecte Active Africa a Kènia

Aquest any 2014, l’Agència de Salut Pública de Barcelona
ha canviat els mòbils d’algunes persones que hi treballen.
Els mòbils antics retornats s’han venut i el seu valor s’ingressarà al compte de ZerosetBCN. D’altra banda, algunes
persones treballadores que s’han quedat el mòbil antic,
han ingressat el seu valor al compte de ZerosetBCN. Des
d’aquí volem agrair la iniciativa a la direcció de l’Agència.

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

“Je suis Charlie”, en homenatge als dibuixants
assassinats a França el 7 de gener de 2014
********************************************************
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Què és ZerosetBCN?
ZerosetBCN som una plataforma de treballadors i treballadores municipals que destinem una petita part de
la nostra nòmina a projectes de cooperació nacionals o internacionals. Tu també pots sumar-t’hi, fent una
donació mensual per ajudar a finançar projectes de solidaritat.

Junta directiva
Xavier Bartoll

[xbartoll@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Carme Borrell

[cborrell@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Èlia Díez

[ediez@aspb.cat]

Presidenta ASPB

93 3384545

Marta Olabarría

[molabarr@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 3384545

Maribel Pasarín

[mpasarin@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Glòria Pérez

[gperez@aspb.cat]

Vocal ASPB

93 2384545

Maica Rodríguez

[mrodri@aspb.cat]

Secretària ASPB

93 2384545

Elena Santamariña

[esantama@aspb.cat]

Tresorera ASPB

93 2384545
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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 ZerosetBCN. Autoritzo a fer un descompte mensual fix de 			
(indiqueu qui ha de fer el descompte: Ajuntament de BCN, entitat bancària, etc.).
Barcelona, 			de		de 201
Signat,
Altres dades per a ZerosetBCN
Lloc de treball i adreça laboral
Telèfon de la feina				
Correu electrònic
Si no treballes a l’Ajuntament indica el compte bancari (codi IBAN)
Enviar l’autorització a:
ZerosetBCN
Agència de Salut Pública de Barcelona
Plaça Lesseps 1 08023 Barcelona

T’ANIMES?
LA TEVA APORTACIÓ
AJUDARÀ A MOLTES
PERSONES ARREU!

euros a

Associació ZerosetBCN
Plaça Lesseps 1
08023 Barcelona

