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Editorial

Si és que hi ha
cases d’algú
Ignasi Calbo
Coordinador del Pla Barcelona
Ciutat Refugi

El món afronta un dels reptes humanitaris més grans de
la història contemporània. El segle XXI és el dels refugiats. Les guerres, els conflictes, les vulneracions dels drets
humans, però també la pobresa, l’espoliació dels recursos
naturals o la contaminació del medi ambient forcen cada
dia milers de persones a fugir de casa seva buscant un lloc
segur.
La majoria de les persones que busquen protecció més
enllà de les seves fronteres l’han trobat als països veïns.
Sempre ha estat així, però ara la desigualtat i la pressió
s’estan fent insuportables. Dels 14,4 milions de persones
refugiades sota el mandat de l’ACNUR, pràcticament la
meitat estan acollits entre l’Àfrica i el Pròxim Orient. Un
país tan petit com el Líban, d’un terç de la mida de Catalunya i de menys de la meitat del seu PIB per càpita, acull

avui 1,1 milions de refugiats, un per cada quatre habitants.
En comparació, la resposta de la Unió Europea és irrellevant. Hi ha actualment al voltant d’1 milió de refugiats
reconeguts en el conjunt dels 28 països membres i més de
800.000 hi han sol·licitat protecció internacional durant
el 2015. Sumats, representen menys d’un 0,4% dels seus
500 milions d’habitants. La solidaritat de la UE no està a
l’altura de les necessitats ni dels ideals sobre els quals es va
fundar.
Les ciutats europees tenim el deure moral i l’obligació política d’exigir als estats i als governs que compleixin les seves
obligacions internacionals i les normes de dret humanitari
més elementals. L’Europa que blinda fronteres, alça tanques i es reparteix de mala gana quotes de refugiats està
empenyent les persones refugiades a emprendre rutes cada
cop més perilloses. L’Europa fortalesa alimenta les màfies i
converteix la Mediterrània en un cementiri.
Les ciutats tenim també la responsabilitat d’unir-nos i fer
sentir la nostra veu. Davant de la cultura de la guerra, hem
de defensar la cultura de la pau. Davant la insolidaritat,
hem de ser generosos. Davant de les polítiques de caritat
i l’assistencialisme, hem de garantir el respecte dels drets
humans i la dignitat. En som responsables davant de totes
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les persones que ho necessiten, però també enfront dels
municipis i les poblacions dels països limítrofs i dels països
de trànsit, que estan acollint refugiats per sobre de les seves
capacitats.
Els estats són els que decideixen sobre l’asil, però les ciutat
som les que donem recer i les que garantim la convivència
quotidiana d’idees, cultures i religions diferents. Ho estem
fent cada dia a una escala petita i ho podem fer a una
escala més gran. Només cal voluntat política. Barcelona
no és a l’epicentre de la crisis però és i ha estat sempre una
ciutat oberta i d’acollida i pot contribuir a alleujar-la. Com
ja vam fer en circumstància anteriors, el seu Ajuntament,
el seu teixit associatiu i la seva ciutadania s’estan mobilitzat
i preparant des de fa mesos per fer-ho possible.
Les circumstàncies que vivim avui són excepcionals, però
són duradores. Qualsevol solució a la crisis humanitària
actual ha de pensar-se mirant el futur. Els refugiats ja són
aquí i continuaran arribant. I una gran majoria no podran
retornar a casa seva a curt termini.
Casa nostra és casa seva, si és que hi ha cases d’algú.

Projecte Programa nutricional. Burkina Fasso
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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 25 de febrer de 2015 amb 14
socis/es. Com cada any, l’assemblea té un caire informal i
es celebra durant un dinar.
Tal com es va comentar al Butlletí número 19 l’Assemblea
va escollir una nova Junta Directiva de ZerosetBCN (veure
pàgina 11).
Informe de secretaria
Socis/es: El número de socis/es és de 55, després de
validar les adhesions de la base de dades de socis/es, en
base al llistat que proporcionen les institucions segons les
nòmines, i tenint en compte altres socis no vinculats per
nòmina.

Comentaris fets durant l’assemblea:
- Donada la dificultat de saber exactament el número de
socis/es, a partir dels ingressos i donada la variació que hi
ha entre mesos, es ressalta la importància de fer un control i un seguiment tant dels socis/es com dels llistats dels
ingressos mensuals.
- Igualment, cal recordar als socis/es la possibilitat d’augmentar les donacions.
- Es planteja l’opció de participar en la Lafede.cat, federació d’organitzacions per a la justícia global. Caldrà mirar
la viabilitat i el procés per adherir-se.
- Altra idea és reprendre el demanar la utilitat pública de
ZerosetBCN per tal de poder desgravar, ja que podria ser
punt clau per atraure nous socis/es.
- En base a la llei de protecció de dades i les infraccions
que poden haver per l’enviament massiu de correus electrònics, en el nostre cas als socis/es, es planteja la necessitat de demanar assessorament sobre aquest tema.
- A més, sorgeixen altres possibles contactes per donar a
conèixer ZerosetBCN i fer difusió com per exemple els
sindicats, comitè d’empresa, etc.
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Informe de tresoreria
Durant l’any 2014 s’han recollit un total de 7.839,35€,
de les quotes dels socis/sòcies (7.301,35€), més altres
donacions (576€) i descomptant les despeses mínimes
(vegeu la figura).
Comentaris fets durant l’assemblea:
– Hi ha el compromís des de tresoreria de liquidar i anular
el compte de la Caixa i passar-ho tot al compte de
ZerosetBCN de Triodos Bank.
– Es planteja la necessitat d’assessorament sobre els
requisits i el procés per omplir el model 347 de declaració
d’operacions amb terceres persones de la llei General
Tributaria (Real Decreto 1065/2007, de 27 de juliol).
Una sòcia s’ofereix per contactar amb una jurista i fer
la consulta.
– Es planteja la idea de demanar a algun voluntari per fer
l’auditoria dels comptes i els processos de ZerosetBCN.

Evolució dels ingressos anuals de ZerosetBCN 2001-2014
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Memòria dels projectes
finançats l’any 2015
“Programa nutricional y sanitario de la
Maternelle Valencia en Rimkieta”, Fundación
Amigos de Rimkieta, Ouagadougou, Burkina
Fasso.
La Fundació Amics de Rimkieta té per missió el desenvolupament de millors condicions de vida als barris de
Rimkieta i Zongo, a Ouagadougou, capital de Burkina
Faso, principalment per les seves dones i infants i de forma
especial pel que fa a la seva educació, alimentació i sanitat.
Burkina Faso és un dels països més pobres del món, amb
una renda per càpita d’uns 650 dòlars, una esperança de
vida de 56 anys, un índex d’analfabetisme del 71%, una
taxa d’escolarització d’infants de 3 a 5 anys que no arriba
al 3% i una mortalitat d’infants menors de 5 anys del 17%.
El 2008 va crear la “Maternelle” València “, una escola
bressol que acull 300 infants de 3 a 6 anys, en tres cursos,

de les famílies més necessitades del barri. La Maternelle no
només comprèn l’ensenyament pre-escolar, seguint el programa educatiu oficial de Burkina Faso, sinó que, a més,
ofereix un programa nutricional d’esmorzar complet, control de creixement, suplementació vitamínica i de minerals
i d’antiparàsits, objecte de la subvenció de ZerosetBCN.
L’objectiu principal del “programa nutricional i sanitari
de la Maternelle València” és el d’oferir una alimentació
adequada per a cada infant i la correcció dels possibles
quadres de desnutrició dels infants atesos.
El programa nutricional i sanitari de la Maternelle ha estat
dut a terme en la seva totalitat. Els 300 infants han rebut
una dieta apropiada per a la seva edat, que assegura la
ingesta de farinacis, fruita, cereals i làctics.
A més, se’ls ha administrat un complement de multivitamines, sulfat ferrós i àcid fòlic i medicació antiparasitària.
S’ha controlat mensualment l’estat nutricional dels infants.
Hi h hagut algun cas de desnutrició moderada que ha estat
solucionat amb l’administració de suplements nutricionals.
Finalment, s’han dut a terme, amb les mares dels infants,
les sessions de nutrició amb l’objectiu d’intentar canviar els
hàbits alimentaris familiars insuficients.
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“Inclusió social des de l’escola”, Talita, fundació
privada, al barri del Raval, Barcelona.
TALITA va iniciar el seu camí introduint un model innovador en l’atenció d’infants i joves amb discapacitat intel·lectual batejat com “aules itinerants”. Aquest projecte
ofereix un professional especialitzat a les escoles ordinàries,
que acompanya a l’infant amb discapacitat dins l’aula, ajudant-lo en el seu procés educatiu i en el seu desenvolupament personal, que alhora orienta al professor/a en l’aten-

Projecte “Inclusió social des de l’escola”, Barcelona

ció específica que aquell infant requereix i que assessora
al centre per a fomentar una cultura de la diversitat.
El projecte “Inclusió social d’infants amb discapacitat
intel·lectual des de l’escola - Barri del Raval”, s’inscriu en
aquest context, en l’escola d’educació infantil i primària
Collaso i Gil, ubicada en el barri de Raval de Barcelona.
S’han atès a 7 infants que tenen discapacitat intel·lectual
i a més a més, pertanyen a famílies immigrants, amb una
situació econòmica precària i un alt risc d’exclusió social.

8

Notícies: projectes

“Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria
familiar, mediante la producción de miel de
abeja”, Investigación Social y Asesoramiento
Legal Potosí (ISALP), comunitats de Phisaqa,
Qollana i Phary (Potosí, Bolivia).
El projecte ha estat destinat a millorar la seguretat
alimentària de les famílies a partir de posar en marxa ruscs
per la producció de mel d’abella. Amb aquest projecte
s’han posat en marxa 10 ruscs per 10 famílies. A més s’ha
fet formació a les famílies. El procés es va realitzar a través
del recolzament de promotors locals. Cada família va
rebre els estris necessaris per poder posar en marxa els
ruscs i recollir la mel.
Finalment el projecte es va portar a terme als Ayllus de
Phisaqa, Qollana i Phary que pertanyen al Jatun Ayllu
Pocoata ja que les comunitatsen en que estava pensat el
projecte inicialment van presentar conflictes interns que
no van permetre posar en marxa el projecte.

Projecte “Fortalecimiento de la Seguridad Alimentaria”,
Bolivia
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Altres informacions
ZerosetBCN a les xarxes socials
Des de fa una mesos ZerosetBCN té ja compte a Twitter i
lloc web:
@zerosetBCN
https://zerosetbcn.wordpress.com
ZerosetBCN fa una ajuda extraordinària a Nepal
El mes de maig una sèrie de terratrèmols van afectar
Nepal i ZerosetBCN davant aquesta emergència, va
decidir atorgar un ajut extraordinari de 3.000 € per a
l’escola infantil i de primària “Nepal Catalunya School”
que està atenent persones afectades pel terratrèmol.
En el text següent teniu una mica d’explicació del projecte.

Nepal Catalunya School (http://www.edfon.org/)
L’escola Nepal Catalunya és una escola ubicada al barri de
Jaranku, Kathmandú (Nepal). Jarankhu és un dels barris
més pobres de la ciutat. Actualment, l’escola, té 105 alumnes d’Educació Infantil i Primària. Els alumnes provenen
del mateix barri de Jarankhu. L’alumnat pertany a un
col·lectiu molt desfavorit. La majoria de nens i nenes són
orfes, amb situacions familiars, socials i econòmiques complicades. D’altres són de les castes més baixes de Nepal.
El centre va ser finançat per la Generalitat de Catalunya i
construït per professionals nepalesos amb la col·laboració
d’Arquitectes sense Fronteres de Catalunya. El van finalitzar a començaments de l’any 2000. La Generalitat va
cedir l’edifici als membres de l’ONG EDFON Nepal per
tal que el gestionessin.
Nepal Catalunya School va signar un conveni amb la
Universitat de Vic l’any 2014 per tal que estudiants universitaris de les carreres de Psicologia i Ciències de l’Activitat
Física i l’Esport poguessin anar-hi a fer el seu període de
pràctiques i formar-se a l’escola. El centre també acull
voluntaris catalans des de l’any 2009. Els voluntaris hi fan
tasques d’ensenyament, educació social i manteniment.
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Gràcies a l’empenta d’alguns voluntaris, durant el setembre del 2014, la Generalitat de Catalunya va aprovar la
creació de l’ONG EDFON Catalunya amb la intenció
de trobar fons de finançament per millorar les condicions
precàries i la falta de recursos de les famílies de Jarankhu i
l’escola.
El terratrèmol del 25 d’abril ha agreujat la situació, ja que
les famílies han perdut les seves cases i moltes persones el
seu lloc de treball i l’escola ha quedat malmesa. Els esforços dels voluntaris es destinen a cobrir les necessitats
bàsiques de les persones i a la reconstrucció de l’edifici
escolar per tal que els nens i nenes puguin retornar a la
seva normalitat.
Sessió de debat científic sobre salut i cooperació
El 20 d’octubre de 2015 va tenir lloc una sessió de debat
científic sobre salut i cooperació en què hi va ser present
l’Associació ZerosetBCN. La sessió es va fer a l’Agència de
Salut Pública de Barcelona. El Txema Castiella, President
de l’Associació, va fer la darrera ponència i l’Elena Santamariña, vocal de l’Associació, va moderar la taula.

Projecte Nepal Catalunya School
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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
Carme Borrell
Txema Castiella
Èlia Díez
Mercè Gràcia
Ana Novoa
Maica Rodríguez
Elena Santamariña
Teresa Udina
Manel Vila

[cborrell@aspb.cat]
[txemacastiella@gmail.com]
[ediez@aspb.cat]
[mgracia@bcn.cat]
[anovoa@aspb.cat]
[mrodri@aspb.cat]
[esantama@aspb.cat]
[tudina@bcn.cat]
[manelvilam@gmail.com]

Vocal
President
Vocal
Vocal
Secretària
Vocal
Vocal
Tresorera
Vocal

93 2384545
93 3161220
93 2384545
93 4012289
93 2384545
93 2384545
93 2384545
93 2563937
93 2380661
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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:
Ana Novoa
ZerosetBCN
Agència de Salut Pública de Barcelona
Plaça Lesseps 1 08023 Barcelona
Contacte: correu electrònic: zerosetBCN@aspb.cat, telèfon: 93 2384545

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

€a
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