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Els resultats de la Cimera del G8 2005. 
Vuit homes per salvar el món? 

Del 6 al 8 de juliol els caps d’estat dels 7 països més rics més Rússia, el que es coneix com a G8,
es van reunir al luxós hotel de Gleaneagles, a Escòcia, en la seva cimera anual. Sobre la taula, l’a-
genda fixada per l’amfitrió, Tony Blair, que va voler fer un gir en la seva política internacional, mar-
cada fins ara per la invasió de l’Iraq, i tractar prioritariàment les qüestions de la pobresa a Àfrica i
el Canvi Climàtic. 

La cimera va estar marcada des d’un inici per les massives mobilitzacions socials que van tenir lloc
a Escòcia i arreu del Món des del dia 2 de juliol i pels macro concerts Live 8, promoguts pel can-
tant Bob Geldof amb l’objectiu d’influir en les decisions del G8. Els atemptats del 7 de juliol a Londres
van sacsejar també la cimera, però aquesta va continuar més o menys amb l’agenda prevista. 

Els resultats de la cimera van ser els esperats des d’un principi. Tot i que el desig de molts era que
el G8 anés molt més enllà del previsible, la decepció era més que esperable. En total, un incre-
ment insuficient de l’ajuda als països empobrits, sobretot a l’Àfrica Subsahariana, la cancel·lació
de deute extern ja anunciada a mitjans de juny pels ministres de finances del G7, també insuficient
i condicionada, i un discurs descafeïnat i sense compromisos sobre el canvi climàtic. En qualsevol
cas, i si fem cas als titulars dels mitjans de comunicació, des del G8 es van voler apropiar un cop
més del missatge de la lluita contra la pobresa que, als carrers i als escenaris, va mobilitzar milions
de persones d’arreu. Un missatge, però, que en mans del G8 perd qualsevol tipus de credibilitat i
es converteix en una mera campanya publicitària. 
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Més ajuda, però, a quin preu? 

El G8 ha promès incrementar l’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) als països empobrits fins
arribar als 48 mil milions de dòlars en 5 anys, dels quals uns 20 mil milions anirien a Àfrica. Tal i
com han denunciat diferents ONGs britàniques, la major part d’aquesta promesa correspon a ajudes
ja compromeses anteriorment, i no hi ha cap garantia que les ajudes es facin efectives. De fet, tant
Alemanya com Itàlia ja han expressat que els seus problemes pressupostaris podrien no permetre
que arribessin a les quantitats compromeses a Gleaneagles. I encara que es complís la promesa,
el conjunt de les ajudes serien encara molt inferiors al compromís d’arribar al 0’7% del PIB en AOD,
compromís que els països del G8, juntament amb la resta de la OCDE, van prendre a la dècada
dels 70. 

D’altra banda, el comunicat del G8 es queda un cop més en promeses vagues i poc concretes,
sense especificar com serà executada aquesta ajuda. La qualitat de l’AOD és tant o més impor-
tant que la quantitat. El G8 no especifica, per exemple, si les noves ajudes seran en forma de préstecs
o de donacions, o si estaran condicionades a l’adopció de certes polítiques econòmiques o lligades
a la compra de béns i serveis dels països donants. 

Tot i l’ambigüitat del comunicat en aquest punt, cal cridar l’atenció sobre la insistència que el G8
fa en temes com la importància de la iniciativa privada pel creixement i el desenvolupament o la
necessitat d’una major obertura i flexibilitat d’Àfrica en front a les inversions estrangeres. Així, de
facto, el missatge que el G8 envia és que les noves ajudes estaran condicionades a una major li-
beralització i privatització en els països del Sud, especialment els Africans. Per a World Development
Movement “La pressió del G8 per a fer que els països pobres es liberalitzin s’ha profunditzat fins
al punt d’oferir “ajuda a canvi de comerç”, és a dir, donar als països pobres una mica d’ajuda extra
a canvi de liberalització”. 

Cancel·lacions de deute extern insuficients i condicionades

Quant a la promesa de cancel·lació del deute extern dels països empobrits, el G8 no va fer sinó
confirmar el que ja havien anunciat a mitjans de juny. Les cancel·lacions promeses podrien arribar
fins a 55 mil milions de dòlars, segons els càlculs del G8, i la seva realització efectiva s’acabarà
de discutir a la propera reunió anual del Banc Mundial i el FMI. La proposta, tal i com ja vam denun-
ciar des de l’Observatori del Deute en la Globalització, és totalment insuficient per fer referència
tan sols a un grup molt reduït de països (només 18), i a una part del deute (només el deute multi-
lateral, excloent fins i tot els deutes al Banc Interamericà de Desenvolupament). De fer-se realitat
en la seva totalitat, el deute cancel·lat no arribaria al 2% del total del deute dels països empobrits. 

A més, el mecanisme dissenyat per complir amb aquestes cancel·lacions, que només es faran efec-
tives si hi ha noves aportacions de tots els països rics al Banc Mundial i al Banc Africà de
Desenvolupament, implica una reducció dels fons que aquests organismes multilaterals transfer-
eixen als països implicats en la nova iniciativa. Així doncs, els governs donants compensaran al Banc
Mundial i al BAfD per les cancel·lacions amb uns 650 milions de dòlars anuals, mitjançant noves
aportacions a l’Associació Internacional de Foment (AIF, la “finestra tova” del Banc Mundial ) i al
Fons Africà per al Desenvolupament (FafD). Aquestes noves aportacions es redistribuiran en forma
de donacions (no com a préstecs) cap als països més empobrits, segons els criteris generals d’as-
signació del Banc Mundial i el BAfD (baixa renda per càpita i bons índexs de governabilitat). Tot i
això, als països que rebin les cancel·lacions els retallaran els fluxos d’ajuda al desenvolupament en
un volum similar al del servei del deute real cancel·lat. A canvi podran rebre noves aportacions en
la mesura que es trobin entre els receptors d’ajuda segons els criteris del Banc Mundial i del BAfD. 
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Pel que fa a la cancel·lació del deute del FMI, aquesta s’haurà de finançar a càrrec dels seus propis
recursos, “sempre i quan no es redueixi considerablement la capacitat financera de la institució”.
En aquest darrer cas els donants es comprometen a aportar-hi els recursos necessaris. L’acord,
com es pot veure, és poc concret pel que fa al finançament de la cancel·lació de deute del FMI, ja
que no es defineix què es pot considerar una reducció de la capacitat financera del Fons. La pos-
sibilitat de la venda de part de les reserves d’or del FMI per fer front a aquesta cancel·lació ha estat
bloquejada pels Estats Units, que consideren que no és necessari utilitzar aquestes reserves. 

A l’igual que en el cas de l’AOD, les cancel·lacions promeses estan condicionades, aquest cop de
forma explícita, al compliment de les polítiques econòmiques neoliberals que marca el Fons Monetari
Internacional a través de la Iniciativa pels Països Pobres Altament Endeutats (HIPC, per les seves
sigles en anglès). Aquests condicionaments inclouen, entre d’altres mesures, una major obertura
dels mercats, més privatitzacions, i promoció de les exportacions en un mercat internacional mar-
cat per relacions molt desiguals entre països rics i països empobrits. 

En aquest sentit, la darrera setmana hem conegut que la representant de Bèlgica al FMI, recolza-
da per Suïssa, Noruega i Holanda, ha suggerit de fer una revisió de la proposta del G8, de man-
era que els països que es beneficiessin de la cancel·lació haguessin de passar un nivell més de
condicionalitat. La proposta belga consisteix en que només rebin les cancel·lacions aquells països
que, un cop passat el Punt de Culminació de la Iniciativa HIPC, el FMI consideri que han tingut
una implementació exitosa de les polítiques que el Fons recomana. En aquest cas el Fons els oferiria
donacions pel valor del deute pendent per poder cancel·lar aquest deute. 

Aquests condicionaments es contradiuen amb la mateixa declaració del G8 on els països rics argu-
menten que els països en desenvolupament haurien de tenir la llibertat de “decidir les seves polí-
tiques econòmiques que s’adeqüin a les seves pròpies estratègies de desenvolupament”. De fet,
si es prenguessin seriosament aquestes darreres paraules, la mateixa existència del G8 deixaria
de tenir sentit. Que els 8 països més rics i poderosos del planeta dissenyin un pla per salvar Àfrica
de la pobresa, sense comptar en cap moment amb els africans, és si més no contradictori amb dir
que els països empobrits haurien de poder dissenyar les seves pròpies estratègies de desenvolu-
pament. 

D’altra banda, les cancel·lacions i ajuda promeses empal·lideixen davant del nivell de fugues de ca-
pitals que es dóna en els països empobrits. Aquests perden entre 500 mil milions i 800 mil milions
de dòlars a l’any en recursos que s’escapen dels controls tributaris cap a paradisos fiscals. Només
a l’Àfrica Subsahariana es calcula que es perden anualment uns 50 mil milions de dòlars. Si el G8
realment volgués lluitar contra la corrupció, tal i com anuncia en el seu comunicat, el primer que
haurien de fer és tancar els paradisos fiscals i eliminar el secret bancari. 

Cap progrés en la lluita contra el canvi climàtic 

Finalment, i pel que respecte als acords sobre el canvi climàtic anunciats pel G8, els líders dels
països més poderosos del planeta han sigut novament incapaços d’arribar a un acord sobre les
mesures necessàries per a un progrés efectiu en la lluita contra l’escalfament global. Un cop més
ens trobem davant d’un pla retòric però mancat d’un compromís efectiu: en l’acord no s’establei-
xen objectius concrets (ni genèrics) de reducció en les emissions, no es disposa d’un calendari
d’accions, ni existeix un compromís pressupostari per fer front al repte del canvi climàtic. 

Cal tenir en compte que malgrat els països del G8 actualment emeten una quantitat despropor-
cionada dels gasos que acceleren el canvi climàtic (representen un 45% de les emissions glob-
als, tot i tenir només un 13% de la població mundial), els efectes es produeixen també en els paï-
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sos menys emissors i més empobrits. La lluita contra la pobresa es veu així afectada i obstaculitzada
pels impactes de la crisis ambiental global. I la responsabilitat sobre la generació i agreujament d’a-
questa crisis està descompensada, de manera que els països rics i industrialitzats estem adquirint
un deute ecològic amb els països empobrits. No existeix solució a la pobresa si no s’afronta amb
accions concretes i decidides, també contra el canvi climàtic. 

El G8 i la governabilitat global 

La manca d’acords concrets i compromisos rellevants en cap dels temes tractats en la cimera,
demostra que els discursos grandiloqüents i aparentment esperançadors dels líders del G8, sobre-
tot en torn a la lluita contra la pobresa i a la situació del continent Africà, no son més que una gran
campanya de màrqueting. 

El G8, una reunió informal dels presidents de només 8 països dels 191 que composen les Nacions
Unides, no té legitimitat democràtica per erigir-se en el govern del món. Davant d’aquesta realitat,
és necessari i urgent iniciar els debats sobre la creació d’un nou sistema d’institucions internacionals.
Un sistema veritablement democràtic i participatiu, que ens garantitzi que qüestions com la lluita
contra la pobresa, el canvi climàtic o la governabilitat global no queden en mans dels 8 més rics.  

Iolanda Fresnillo, Observatori del Deute en la Globalització. 15 de juliol de 2005 

http://www.observatorideute.org/cat/docs/butlleti/b29_g8_cat.pdf
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Resum de l’Assemblea General Ordinària dels socis i sòcies de
ZerosetBCN

La 3ª Assemblea General Ordinària de socis/sòcies de ZerosetBCN es va celebrar el passat 23
de febrer de 2005. A continuació es resumeixen els principals temes tractats. 

Canvis a la Junta Directiva

La Maica presenta els canvis proposats per la Junta Directiva. Hi ha uns membres que surten, uns
que entren de nou i altres que canvien de càrrec:
- Sortides: Imma Cortés, ella explica que tot i que deixi la Junta, s’ofereix a ajudar si es necessités
en algun acte puntual.
- Entrades: Elena Santamariña i Maribel Urgellés que es presenten com a nous membres de la Junta
però excusen la seva assistència.
- Canvis: Isabel Ricart i Maica Rodríguez

A la primera pàgina d’aquest Butlletí hi consta la composició de la nova Junta. Com a presidenta
continuarà l’Èlia Díez, i s’encarregarà principalment de la difusió i de la sensibilització amb l’asso-
ciació ZerosetBCN. L’Elena Santamariña passarà a ser la responsable de la tresoreria i de la rea-
lització dels comptes anuals. La secretaria la portarà ara la Maica Rodríguez, junt amb l’organització
de les tasques i les activitats de l’associació, per això l’ajudarà la nova vocal, la Maribel Urgellés
que es farà càrrec de la part administrativa. La Isabel Ricart passa a ser vocal i continuarà fent el
tracte amb els socis/sòcies. Finalment, el Xavier Bartoll segueix com a vocal i ara assumirà la fun-
ció de tractar amb les ONG’s i altres associacions titulars dels projectes que es financen. També
la Carme Borrell continua sent vocal i a més de la difusió de l’associació, és l’editora dels butlletins,
junt amb l’Alba Daví. 

Canvis als Estatuts

La Isabel passa a explicar les propostes de canvis principals als Estatuts que són:

- Junta directiva, funcions: Cal reclamar la justificació de despeses i la memòria dels projectes finançats
per avaluar si és procedent que demanin finançament nou.
- Admissió de socis: Podran ser membres els treballadors actius, els jubilats de l’Ajuntament de
Barcelona, els familiars dels socis, els simpatitzants de l’Asoociació. El descompte es farà de la
nòmina en el cas dels treballadors actius i la resta mitjançant transferència externa.
- Drets i deures dels socis i sòcies: En cas de no transferir la quota durant 3 mesos i no respon-
dre als missatges de la Junta, es donarà de baixa al soci i es comunicarà a la primera Assemblea.
Els socis separats podran presentar recurs contra la separació a la següent assemblea.

S’obre el debat al voltant d’aquest canvis proposats, bàsicament es debat sobre el primer punt re-
ferent a la manera de justificar les despeses i la realització d’una memòria dels projectes finançats.
El Xavier creu que hi ha la possibilitat d’afinar la justificació de les despeses, i de demanar factures
en alguns casos; ell, que serà el nou contacte amb les associacions, ho intentarà. La Carme opina
que és suficient amb el document de justificació de la despesa i la memòria de les activitats re-
alitzades per les associacions que financiem, sinó serà més difícil per les organitzacions i entitats
petites. L’Imma creu que la possibilitat de demanar més detall de la justificació de les despeses

NOTÍCIES ZerosetBCN
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depèn del projecte i de l’associació responsable, en alguns projectes grans amb gran pressupost
potser no és fàcil justificar la petita part que poden rebre de ZerosetBCN.

El que sí es decideix és que un cop hagin estat escollits els projectes nous a finançar, les asso-
ciacions responsables rebran diferents avisos de que hauran d’enviar més tard la justificació i la
memòria del projecte finançat per ZerosetBCN. Aquest fet, la presentació de la justificació i la
memòria, es tindrà en compte alhora d’acceptar nous projectes de la mateixa associació en anys
posteriors, és a dir si una ONG finançada per ZerosetBCN no els ha presentat, no hi podrà pre-
sentar més projectes.

Un altre tema que introdueix una de les sòcies que ha assistit és conèixer perquè ZerosetBCN finança
un parell de projectes, un de local i un forani. La Junta explica que aquesta decisió es va prendre
en una assemblea, però que podríem valorar altres possibilitats. Finalment, en l’assemblea es vota
finançar un projecte local i un de forani.

Informe de secretaria 2004

La Isabel explica que aquest any passat hi ha 4 socis/sòcies que han deixat de participar a
ZerosetBCN i es proposa donar-los de baixa i informar en la present assemblea.

L’evolució del número de socis es mostra a la següent figura:

Evolució del número de socis de ZerosetBCN, 2001-2004

La Isabel repassa quins són els actes de difusió de ZerosetBCN realitzats el darrer any 2004: 

- Tal com va proposar la Núria Simon, sòcia de ZerosetBCN, a l’assemblea de l’any 2004, es va
enviar una carta als directors i directores de 80 centres educatius municipals demanant-los que
donin a conèixer la nostra associació a través dels canals habituals del centre. A través d’aquesta
campanya s’ha aconseguit un nou soci.
- El darrer trimestre de l’any 2004 la Maribel Pasarín i la M. 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/res de l’Agència de Salut Pública de Barcelona.
- El butlletí INFO OV 21, de notícies de l’Oficina Verda de l’Agenda 21 de Barcelona, recomana
ZerosetBCN, entre d’altres, com una iniciativa de finançament ètic i solidari de la ciutat.
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La Carme explica que ZerosetBCN està col·laborant amb Cooperacció per a la realització del pro-
jecte “Introducció de cacau i sucre de comerç just al sector del vending a Barcelona”. Barcelona
Solidària va donar finançament (uns 3.000 Euros) per fer difusió del projecte i promoure la distribució
de cacau, cafè i sucre de comerç just a diferents centres de treball de l’Ajuntament. 

Informe de Tresoreria 2004

La Maica, presenta els comptes anuals de l’exercici 2004. Durant l’any 2004 s’han recollit un total
de 5.917,86 Euros, de les quotes dels socis i sòcies. Els diners recaptats, després de restar les
despeses bancàries, es van repartir en dos parts iguals (2.945 Euros) i es va fer l’ingrés el mes de
gener a les dues associacions responsables dels dos projectes escollits: Punt de referència i EDUCO.
En resum: 

Quantitat en Euros
Ingressos

Quotes socis i sòcies 5.917,86
Despeses

Despeses Bancàries 26,69
Finançament Associació Punt de Referència 2.945,00
Finançament Associació Educo 2.945,00

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

Evolució dels ingressos anuals en Euros. ZerosetBCN, 2001,2004

Votació dels projectes del 2005

Els assistents a l’assemblea voten a mà alçada. S’obren els 13 vots rebuts per correu. Es reben
els dies anteriors a l’assemblea 9 vots per correu intern amb la butlleta facilitada i 4 vots per cor-
reu electrònic. Els resultats es mostren a la següent taula, i estan marcats els dos projectes que
finançarem amb la recaptació d’aquest any 2005. 
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PROJECTES VOTS

1. ASSOCIACIÓ PUNT DE REFERÈNCIA. Barcelona
Acompanyament i acolliment de joves extutelats majors de 18 anys 15

2. MEDICUS MUNDI. Moçambic
Recolzament a la contractació de personal de salut a la província de Gaza 4

3. CASAL DELS INFANTS DEL RAVAL. Barcelona
Suport a la integració d’immigrants del Raval amb l’espai d’alfabetització i aprenentatge 
de les nostres llengües 7

4. INVESTIGACIÓN SOCIAL Y ASESORAMIENTO LEGAL. Potosí, Bolívia (ISALP)
Producción de plantines de frutales 6

5. COOPERACCIÓ. Marroc
Apoyo a la incorporación de las mujeres de Al Hoceima a la vida social, económica y
asociativa. 4

6. ALTERNATIVA SOLIDÀRIA PLENTY. Perú
Professionalització de mestres indígenes en educació bilingüe intercultural 3

7. ACSUR- LAS SEGOVIAS. República Dominicana
Fortalecimiento del liderazgo de mujeres de sectores populares urbanos y rurales 3

8. AMICS DEL NEPAL. Nepal
Desenvolupament rural. Projecte integrat de suport a l’economia, l’educació i l’ecologia 
de Bhimpedi. Districte de Makawampur, Nepal 0

9. PADMA LING. Índia
Projecte d’assistència sanitària al camp de refugiats número 4 1

Projectes que ZerosetBCN financia l’any 2005

Projecte “Acompanyament i Acolliment de Joves extutelats majors de 18 anys”.  Associació
Punt de Referència.

El projecte “Acompanyament i Acolliment de Joves extutelas majors de 18 anys” va dirigit a 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 a l’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.

Els objectius són: afavorir l’autonomia dels joves, promoue un rol actiu en la societat, ampliar la seva
xarxa relacional, promoure la participació de la societat en relació a la problemàtica dels tutelats i
ex-tutelats, formar els joves voluntaris que acompanyen als ex-tutelats i donar a conèixer la situació
d’aquests joves.

El programa es desenvolupa en dues accions específiques:
Acció 1: Programa de referents: Acompanyament dels joves ex-tutelats majors de 18 anys.
Acció 2: Programa Acull: Acolliment de joves ex-tutelats en famílies.
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Projecte “Producción de plantines frutales en la Comunidad de Charcoyo”. Associació
ISALP.

Aquest projecte es portarà a terme a Bolívia, al departament de Potosí i concretament al Municipi
de Tomave, Ayllu Yura. El sistema econòmic d’aquest municipi està basat en la visió andina i l’a-
gricultura es caracteritza per ser de subsistència, just per cobrir les necessitats alimentàries de les
persones. Sobretot cultiven blat de moro, patata, fava i hortalisses. 

El projecte consisteix en la posada en marxa d’un hivernacle per a la producció continuat d’arbres
fruiters per a que puguin ser aprofitats per la mateixa comunitat. Els beneficiaris de l’hivernacle hi
participen de forma directa per tal de poder complementar la seguretat alimèntària de les seves
famílies. 

Altres activitats ZerosetBCN

Tal com s’ha comentat  ZerosetBCN està col·laborant amb Cooperacció per a la realització del pro-
jecte “Introducció de cacau i sucre de comerç just al sector del vending a Barcelona”.  Durant els
6 primers mesos de l’any 2005 s’han preparat els tríptics a repartir (vegeu trìptic adjunt) i s’ha fet
la primera distribució d’aquest tríptic i del tríptic de ZerosetBCN a l’Hospital del Mar i a la Casa
Gran. Després de l’estiu es farà a d’altres punts de l’Ajuntament. 

Coberta del tríptic de
Cooperacció i
ZerosetBCN per la cam-
panya de promoció del
comerç just



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, 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.

 


