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Tot el que ens sobra

Ens sobren entre dues i tres mil calories per habitant i dia i ens en desfem d’unes quantes més.
Les dues coses són diferents. Segons aquesta estadística cadascun de nosaltres consumeix a diari
moltes més calories de les que necessita i sols amb les altres, només amb les que es tiren direc-
tament a les escombreries, podríem viure.  Amb les que ens sobren i amb les que malgastem a l’Estat
Espanyol, es podria acabar la fam d’un petit país africà per sempre.

Ens sobren camises, pantalons, faldilles; ens sobren abrics i sabates. Ja estem tots acceptable-
ment vestits i calçats. En el mateix ordre de coses, ens sobren bufandes, estoles, guants. Ens sobren
bibelots i coses decoratives. Ja no sabem on posar-les. Ens sobren rellotges i mòbils. No se sap
per a què volem tants rellotges, si la major part del temps el perdem. I la major part de les coses
que es parlen mitjançant els mòbils són ocioses. De fet, si féssim càlculs de l’energia que consumim
en aquestes coses, ens enteraríem que amb aquesta disbauxa es podria portar la llum i el telèfon
a milers de pobles que viuen al Tercer Món sense res d’això. Ens sobren sabons, xampús i perfums.
Més de la meitat dels cosmètics que es fabriquen es rebutgen a mig consumir. Ens sobra gran nom-
bre d’electrodomèstics i  aparells inútils. Només hem fet servir dues vegades el ganivet elèctric. Al
començament ens feia certa il.lusió el molinet de cafè, però hem acabat comprant-lo mòlt. Diríem
el mateix del microones, sobretot després que algú ens digués que produeix càncer. No deu ser
exacte, però la pèrdua del que és sagrat porta aparellada les supersticions. La resta dels elec-
trodomèstics són ja un problema, i no sabem  on guardar la liquadora, la picadora de carn, l’ex-
primidora de cítrics, la iogurtera, l’hamburguesera, l’obridor elèctric i les dues torradores, de la mateixa
manera que ja no sabem on posar els transistors vells, les velles cassets i els videos VHS, televi-
sors i ordinadors que funcionaven perfectament, el mateix que les muntures d’ulleres i tota aque-
sta bijuteria, collarets, agulles de corbata, plomes, que durant anys hem anat arrossegant. Amb el

Nº 8 · DESEMBRE 2004

EDITORIAL

di
ss

en
y 

gr
àf

ic
: A

lb
a 

D
av

í :
 a

lb
ed

av
i@

ho
tm

ai
l.c

om



e
2

paper que el Primer Món utilitza cada dia en la publicitat d’aquestes coses inútils i en fulletons que
se’n van a la paperera sense llegir, n’hi hauria suficient per fabricar els quaderns i llibres necessaris
en l’escolarització del Tercer Món, i es podria dir alguna cosa semblant de l’aigua, de l’energia elèc-
trica i de la benzina que es consumeix en camps de golf, en il.luminacions urbanes abusives i en
desplaçaments absurds.

L’acció directa es té per candorosa. Imaginem, però, que cap de totes aquestes coses innecessàries
entrés a les nostres vides en el pròxim mes, i tindríem un d'aquells bellíssims contes de Nadal que
escrivia Dickens, i no tant per la misèria que es pogués corregir o solventar fora del nostre món,
lluny de les nostres cases, que també, sinó dintre d’elles. Per ventura tornéssim a sentir, com quan
érem infants, l'ànim lleuger, nostàlgics de quan ens feien feliços un cèrcol o una nina de drap. Fins
i tot a molts infants avui els sobren la meitat de les seves joguines.   

Andrés Trapiello (Traducció Maribel Urgellés)
Magazine. La Vanguardia, 12 -12 - 2004

El tsunami a l’oceà Índic

Com tots i totes sabeu el tsunami que es va produir el 26 de desembre a l’oceà Índic ha afectat a
moltíssima gent, ja que apart dels aproximadament 150.000 morts hi ha hagut uns 500.000 ferits
i unes 400.000 persones que han perdut les seves llars. 

Des de ZerosetBCN pensem que aquest és un bon moment per ser solidaris i solidàries. Les ajudes
es poden canalitzar a través de:

La Creu Roja. Tel: 902 222 292, www.cruzroja.org
Intermón-Oxfam. Tel: 902 330 331, www.intermonoxfam.org
Acnur. Tel: 902 218 218, www.acnur.org
Farmacèutics Mundi. Tel: 902 011 717, www.farmamundi.org
Metges del Món. Tel: 902 286 286, www.medicosdelmundo.org
Metges Sense Fronteres. Tel: 933 046 100, www.msf.es

La Junta

Us desitgem 
un feliç
i solidari 
any 2005!

Queluyo (Bolívia), agost 2004 fYehMjkTBdcXgZvOSSYDYU
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MEMÒRIA DE LES ORGANITZACIONS FINANÇADES PER ZerosetBCN

Arrels Fundació va ser una de les dues organitzacions que va ser finançada per ZerosetBCN amb
diners recol·lectats l’any 2003. Va rebre 2.610 euros pel projecte “Suport a pesones sense llar.
Programes d’atenció integral 2004”. La memòria que Arrels  ens ha fet arribar és a continuació:

Arrels compta amb sis programes d’atenció més un programa de sensibilització. El funcionament
d’aquests programes durant l’any 2004 ha estat el següent:

· El programa de carrer ha consolidat la seva estructura (tretze voluntaris coordinats per un edu-
cador). La bona feina realitzada per aquest equip té molt a veure amb l’increment important dels
ajuts concedits a la fundació. A falta d’acabar l’any, ja s’ha visitat a més de 300 persones, un 50%
més que el 2003.
· El centre obert ha continuat sent un espai d’acollida i d’oferta de serveis per a centenars de per-
sones. Es preveu mantenir el nombre d’ajuts oferts l’any 2003, sobrepassant la xifra de vuit-centes
persones acollides. El centre segueix posant a disposició el servei de dutxes i serveis higiènics,
rober, farmaciola, consigna, correu i comunicacions a banda de l’acompanyament i les activitats
de grup.
· El programa de salut mental continua en marxa atenent a persones d’Arrels i formant a l’equip de
professionals de l’entitat.
· El programa d’accés a l’habitatge ha experimentat una forta empenta. Més d’un centenar de per-
sones han estat o estan en pensions finançades de forma íntegra o parcial per Arrels. D’altra banda
s’ha comptat tot l’any amb sis pisos que han ajudat a 18 persones a trencar l’aïllament i a recu-
perar les habilitats de viure en una llar. L’increment dels ajuts també s’ha notat en els àpats; Arrels
ha finançat totalment o parcial a 74 persones més d’onze mil àpats.
· L’equip d’hospitals ha anat a visitar a les persones que han estat ingressades durant el 2004. Dotze
voluntaris es coordinen setmanalment amb l’objectiu que no quedi ningú desatès. 
· Finalment el Taller Ocupacional ha atès a més de cinquanta persones amb les quals s’ha treba-
llat hàbits quotidians bàsics, previs a qualsevol possibilitat d’ocupació.

PROJECTE “INTRODUCCIÓ DE CACAU I SUCRE DE COMERÇ JUST AL SECTOR DEL VEN-
DING A BARCELONA”

Tal com es va comentar a l’anterior Butlletí, s’ha constituït un consorci específic de col·laboració
entre ZerosetBCN i Cooperacció per a la realització del projecte “Introducció de cacau i sucre de
comerç just al sector del vending a Barcelona”. El finançamet que es va sol·licitar per aquest pro-
jecte a Barcelona Solidària ha estat concedit. Això farà que durant l’any 2005 es pugui promoure
la distribució de cacau, cafè i sucre de comerç just a diferents centres de treball de l’Ajuntament.
Aprofitarem la difusió del projecte per donar a conèixer ZerosetBCN entre els treballadors i tre-
balladores. Probablement començarem a fer-ho a l’Hospital del Mar. 

XERRADES PER DONAR A CONÈIXER  ZerosetBCN

El darrer trimeste de l’any 2004 la Maribel Pasarín i la Teresa Brugal, sòcies de ZerosetBCN, van
fer una xerrada a Peracamps i una altra a Mercabarna per donar a conèixer la nostra associació a
altres treballadors i treballadores de l’Agència de Salut Pública. Cal agrair la feina feta !

NOTÍCIES ZerosetBCN
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La solidaritat a Catalunya

Com sabeu, ara ha fet 10 anys de la campanya que va posar en marxa Justícia i Pau per forçar l’Estat
a donar un 0,7 % del seu PIB als països en vies de desenvolupament. Segons càlculs de l’ONU
de 1972, si els països rics destinaven aquest percentatge dels seu PIB pel desenvolupament dels
països pobres les diferències Nord-Sud desapareixerien. De fet, ni a Catalunya ni a l’Estat Espanyol
mai es va arribar a donar aquesta quantitat.

A Catalunya, els Ajuntaments són l’administració més solidària, molt més que l’administració de l’Estat
i la de la Generalitat. Hi a uns 100 municipis, que representen un 88,6% de la població, que com-
pleixen  amb el  compromís del 0,7 % (Barcelona és un d’ells).  A  continuació es  mostren els 10 
municipis que donen un 1% o més dels seus ingressos:

Municipis % de donació

Arbúcies 2,10
Orís 1,57
Esterri de Cardós 1,34
Riudarenes 1,29
Sarrià de Ter 1,20
Sant Boi 1,06
Llavorsí 1,03
Castellbisbal 1,00
Molins de Rei 1,00
Santa Perpètua de Mogoda 1,00

Font: Xavier Mas de Xaxàs.  La Vanguardia, 18-12-2004

ALTRES NOTÍCIES

e
Zerosetbcn us recomana
aquest llibre pel 2005!
es tracta d’un projecte realitzat pel Grup d’Estudis
Pedagògics (gep) que reuneix còmics elaborats per joves del
raval que es defineixen com “gent de tots els colors 
imaginables”.

Col. el món per un forat · llibres per pensar 
(www.ravalnet.org/gep)
barcelona 2004
distribució: altaïr. gran via 616, 08007 barcelona

fYehMjkTBdcXgZvOSSYDYUh

         



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 de Barcelona
Plaça Lesseps 1, 5a planta
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.

   


