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2 Editorial

En l’últim Fòrum de Davos, Winnie Byanyima, Directora 
Executiva de l’Oxfam Internacional, va denunciar que 
“és simplement inacceptable que la meitat més pobra de 
la població mundial posseeixi el mateix que unes poques 
dotzenes de persones súper-riques que podrien encabir-se 
en un autobús”.
Malauradament, durant l’any 2016, les desigualtats, 
a nivell mundial, han continuat augmentant la bretxa 
entre rics i pobres, de la mateixa forma que ho han fet en 
l’àmbit dels països occidentals. Hem assistit també a una 
preocupant inoperància dels organismes internacionals 
–Unió Europea, Nacions Unides...- per tal de fer front de 
manera efectiva a alguns dels grans reptes, com ajudar a 
posar fi a la guerra de Síria o respondre de manera civi-
litzada a l’augment de refugiats. El resultat pro-Bréxit al 
Regne Unit o la victòria de Donald Trump als USA són 
símptoma i conseqüència, a la vegada,  de malestars asso-
ciats als efectes d’una globalització sense normes, però que 
proposen respostes que, al nostre judici, van en la direcció 
oposada al que necessitem. 

Junta ZerosetBCN

Moltes ONG, entitats i també governs, treballen per 
reforçar –i no debilitar- els organismes internacionals, per 
ampliar els mecanismes de cooperació, per crear sistemes 
de fiscalitat més justa a nivell mundial, per construir com-
promisos reals de lluita contra el canvi climàtic. Els reptes 
que tenim al davant són, cada vegada més, d’abast global. 
I requereixen respostes globals, coordinades i compartides. 
La bona notícia és que col·lectivament tenim capacitat de 
pensar i crear mecanismes que facin front a aquests desa-
fiaments, si actuem amb consciència global.
ZerosetBCN, com a associació de treballadors i treballa-
dores municipals, volem ser un gra de sorra en aquesta 
necessitat d’establir vincles entre la nostra realitat local i el 
compromís global. Les nostres activitats –modestes, limi-
tades- volen ser un vincle amb el treball col·lectiu de les 
milers de persones que, arreu del món, se senten part de la 
solució i no del problema. Per això ens proposem fer una 
campanya específica de suport als refugiats. També treba-
llem per disposar de la Declaració d’Utilitat Pública, que 
creiem ajudarà a ampliar el nombre d’associats i activitats. 
Aquest any 2016 hem donat suport a nous projectes locals 
i internacionals, superant els 100.000 € transferits a enti-
tats des de la nostra creació. Un gra de sorra. Un gra de 
sorra que pren sentit en el context de la coresponsabilitat. 
Si som més, serem més efectius. A Barcelona i a tot arreu. 

Ens cal un millor 2017



3 Notícies: assemblees

En aquest Butlletí donem notícia de les dues Assemblees 
ordinàries corresponents als anys 2016 i 2017. La primera 
va tenir lloc el 17 de febrer de 2016, amb assistència de 
12 socis/sòcies (més 5 delegacions o vots per correu) i la 
segona el 1 de març de 2017, amb assistència de 10 socis/
sòcies (més 5 delegacions o vots per correu).

Informe de secretaria

Pel que a l’informe corresponent al 2015 es dóna comptes 
de la decisió de la Junta d’atorgar un ajut extraordinari 
de 3.000€ al Nepal, en concret per l’escola infantil i de 
primària “Nepal Catalunya School”, situada en un dels 
barris més pobres de Katmandú i que està atenent perso-
nes afectades pel terratrèmol (veure nota a pàgina 7).
L’Informe del 2016 fa èmfasi en la tasca de comunicació 
i difusió ja rellançada l’any anterior. Pel que fa la difusió, 

l’any 2016, segon any d’existència de la web del Zeroset 
(www.zerosetbcn.wordpress.com), es van rebre 719 visites 
de 211 persones, un augment important en comparació 
a l’any 2015 (486 visites de 133 persones). S’informa que 
s’han pogut recuperar butlletins antics que es tenien només 
en paper i que ja estan disponibles a la web. 
El compte Twitter (@ZerosetBCN), també en funciona-
ment des del 2015, ja té 238 tuits i 81 seguidors. També, 
es va publicar un article sobre el ZerosetBCN al butlletí de 
l’Ajuntament “Mes a més” de març. 
L’any 2016 també es va firmar el manifest “Vergonya, ni 
un minut més! Per una Europa de les persones”, que es pot 
consultar a la web del ZerosetBCN.
Pel que fa al nombre de socis/sòcies, a l’actualitat som 58 
persones associades (26 de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, 17 de l’Ajuntament, 7 del Consorci d’Educació, 
1 de l’Institut Municipal d’Educació, 1 de l’Institut Muni-
cipal d’Informàtica, 1 de l’ICUB, 1 de Barcelona Activa, 
1 de la Generalitat, i 3 persones que no treballen a l’Ad-
ministració). L’any 2016 es van donar d’alta 6 persones, i 
1 més l’any 2017. Es van donar de baixa 2 persones l’any 
2016 i 1 l’any 2017. Es comenta la necessitat de recordar 
als socis i sòcies que, encara que es jubilin, poden seguir 
vinculades a l’Associació. 

Resum de les assemblees 
2016 i 2017



4 Notícies: assemblees

Informe de tresoreria

L’any 2015 es van recollir un total de 8.000,67 € (un 1,6% 
més que l’any anterior), la majoria provinent de les quotes 
dels socis/sòcies (7.249,59 €), més 746,07 € de donacions i 
5,01 € dels interessos del compte corrent.
 Durant l’any 2016 s’han recollit un total de 9.209,15€ (un 
15% més que l’any anterior), dels quals 8.740,34€ de les 
quotes dels socis/sòcies, 462,50€ de donacions i 5,24€ dels 
interessos del compte corrent. Un increment important 
degut tant als nous socis/sòcies com al fet que algunes per-
sones han augmentat la quantitat de la seva aportació.
S’informa que des de 2015 l’Associació ja té un únic 
compte amb TRIODOS  i opera, per tant, a través de la 
Banca Ètica. Tots els ingressos de nòmines per part d’ins-
titucions i dels ingressos particulars ja es fan íntegrament a 
través de Triodos. 

Evolució dels ingressos anuals de ZerosetBCN 2001-2016



5 Notícies: projectes

ZerosetBCN ha aprovat ajudar a finançar diversos projec-
tes en aquests dos últims anys, mitjançant la votació dels 
socis/sòcies entre les més de cinquanta sol·licituds rebudes 
en les dues convocatòries. 
2016:
• Projecte “Enfortint les capacitats de les dones a través de 
l’agricultura sostenible” a Mali, presentat per l’Associació 
Casa de Mali, (2.500 €).
• Projecte “Atenció infància en entorns de maltractament 
i violència familiar”, projecte local presentat per l’Associa-
ció Ventijol (2.500 €).
• Ajut extraordinari a Nepal “Escola Nepal Catalunya” 
(3.000 €).
2017:
• Projecte “Espai d’atenció als nadons” a Maputo 
(Moçambic), presentat per la Fundació MAIN (3.000 €) 
• Projecte “Marxa per la inclusió social”, projecte local 
presentat per l’entitat Transpirenaica Social Solidària 
(3.000 €).
• Alberg persones refugiades a Atenes (3.200 €)

Projectes finançats els anys 
2016 i 2017



6 Notícies: projectes

“Enfortint les capacitats de les dones a través de 
l’agricultura sostenible”, Fundació Casa de Mali, 
Barcelona.

L’Associació “Casa de Mali” té la seu social a Barcelona i, 
a la vegada, representació legal a Bamako, capital d’aquell 
país. Treballa en col·laboració amb diverses institucions, 
tant d’Espanya com de Mali, i els seus projectes perse-
gueixen una major autosuficiència i sostenibilitat en els 
poblats en els quals treballa, respectant sempre la seva 
cultura, costums i desenvolupament endogen.
El projecte que ha rebut finançament de Zeroset s’adreça 
a promoure una major capacitació de les dones a través de 
l’agricultura sostenible. Una de les seves vessant és “L’hort 
de les dones”. A Mali els horts són comunitaris i treballats 
per les dones. Els productes dels horts són la base princi-
pal de la seva seguretat alimentària, ajuden a una nutrició 
saludable i, a més, constitueixen una base de subsistència 

econòmica perquè les dones poden vendre part dels pro-
ductes al mercat. 
Tot el projecte coincideix amb les orientacions de la FAO 
en el seu document “Nutrició: la base per al desenvolupa-
ment”, entenent que una bona alimentació és el primer 
pas en el desenvolupament del capital humà i en la reduc-
ció de la pobresa, afavoreix la integritat immunològica, 
ajuda a prevenir malalties i redueix la mortalitat materna i 
infantil.

Memòria dels projectes 
finançats l’any 2016 



7 Notícies: projectes

En el projecte d’aquest any, la principal acció ha estat la 
formació i capacitació de les dones, que van assistir a un 
curs de tres dies per aprendre a elaborar el seu propi ferti-
litzant a partir del rebuig, estalviant aquest cost. Van par-
ticipar 52 dones del poblat i es va aconseguir la implicació 
dels homes per cavar els horts. La valoració que Casa de 
Mali fa és molt positiva perquè, diuen, està permetent una 
millor alimentació als pobladors i també tenir excedents 
per vendre.

Ajut extraordinari a Nepal, “Nepal Catalunya 
School”

L’any 2015, arran del devastador terratrèmol que va afec-
tar àmplies zones del Nepal, ZerosetBCN va acordar ator-
gar un ajut extraordinari de 3.000 € a l’Escola “Catalunya 
Nepal”, situada a Katmandú i que ja havíem finançat 
anteriorment. Reproduïm a continuació l’escrit que ens va 
fer arribar posteriorment  l’ONG EDFON, encarregada 
del projecte.
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L’escola abans i després deñ terratrèmol



9 Notícies: altres

ZerosetBCN mes a mes 

El Butlletí d’informació municipal “Mes a mes” del mes 
de març va publicar un breu reportatge sobre l’Associació. 
Una bona manera de fer arribar els nostres objectius i la 
nostra manera de treballar al conjunt dels treballadors i 
treballadores municipals. 

El Butlletí ZerosetBCN al BCNROC

El BCNROC (www.barcelona.cat/bcnroc) és un projecte 
liderat pel SEDAC (antiga Biblioteca General). Consisteix 
en un repositori digital de documents que es publiquen 
a l’Ajuntament. L’Assemblea va aprovar que els Butlle-
tins anuals de l’Associació, com aquest que esteu llegint, 
estiguin disponibles en aquest sistema, amb una llicència 
Creative Commons. 

ZerosetBCN amb els refugiats 

L’Associació es va adherir al Manifest “Vergonya, ni un 
minut més! Per una Europa de les persones”, una iniciati-
va dels col·legis professionals de Catalunya, per expressar  
públicament “la més gran indignació per la vergonyosa i 
greu crisi humanitària que afecta centenars de milers de 
persones que cerquen refugi a Europa fugint de la guerra 
i la destrucció que assola Síria, Afganistan, l’Iraq i d’altres 
països. Milers d’aquests homes, dones, nens i nenes han 
perdut la vida en intentar arribar per mar al nostre con-
tinent i molts d’altres són víctimes de les màfies i de tota 
mena d’abusos i vexacions, especialment les dones i els 
infants. “

Altres informacions
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ProActiva Open Arms, una esperança al Mare 
Nostrum 

Proactiva Open Arms és una ONG que es va fundar al 
setembre del 2015 a la illa grega de Lesbos, quan l’Oscar 
Camps, socorrista amb més de 25 anys d’experiència a les 
costes espanyoles, va anar cap allà amb el seu company 
Gerard Canals com a únic acompanyant. La ONG es va 
fundar com a resposta a una necessitat, al adonar-se que 

no hi havia ningú  rescatant al mar, intentant evitar els 
naufragis i amb ells més vides a la deriva. Més de 150.000 
persones han arribat sanes i estàlvies a les costes gregues 
des que els equips d’Open Arms estan allà per donar-los la 
mà. 
Des de llavors, la ONG ha crescut gradualment gràcies a 
les donacions de milers de persones a tot el món que ens 
han permès iniciar una segona missió al Mediterrani cen-
tral, la via més mortífera del Mediterrani. Quan al març 
del 2016 es va signar l’acord entre la UE i Turquia amb 
la finalitat de “controlar” els fluxos migratoris, Proactiva 
Open Arms va posar tots els seus esforços en obrir una 
altra missió, que va comptar amb l’embarcació Astral, 
un veler de luxe cedit per un empresari i reconvertit en 
embarcació medicalitzada per fer feines de vigilància i 
salvament davant de les costes de Líbia. En quatre mesos, 
l’Astral va rescatar a més de 15.000 persones.
En l’actualitat, Proactiva Open Arms segueix a Lesbos, 
amb un degoteig incessant d’arribades i està present també 
en el Mediterrani central amb l’embarcació Golfo Azzurro 
des del Nadal passat, en el que s’han rescatat ja centenars 
de vides.
Però la nostra feina no s’acaba al mar, perquè els nostres 
ulls arriben allà on no arriben els mitjans de comunicació, 
perquè la nostra responsabilitat és també acostar aquesta 

Col·laboració de ProActiva 
Open Arms
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realitat intolerable a la nostra societat perquè els nostres 
governants no mirin cap a una altra banda i prenguin 
mesures urgents per evitar tantes morts sense sentit. La 
denuncia de l’incompliment sistemàtic dels drets humans 
i la sensibilització són pilars fonamentals de la nostra feina 
a terra. Perquè volem despertar la consciència i entre tots 
lluitar contra la crisis de valors en la que està immersa la 
nostra societat.
En poc més d’un any de vida de la ONG s’han rebut 
molts reconeixements entre els que destaquen els premis 
H.E.R.O, concedit per la International Maritime Res-
cue Federation, o el premi Ciutadà Europeu del 2016, 

concedit pel Parlament Europeu. Malgrat això, el millor 
reconeixement que ha tingut la organització és el suport 
de milers de persones que han volgut fer la seva aportació 
perquè la maquinària d’Open Arms mai s’aturi, persones 
que un dia van prendre la decisió de no mirar cap a una 
altra banda i es van convèncer de que es podia fer alguna 
cosa per evitar que milers de vides es perdessin ofegades al 
mar.
Per elles i amb elles, Open Arms seguirà treballant mentre 
comptem amb el seu suport. 
https://www.proactivaopenarms.org/ca
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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

Què és ZerosetBCN

Junta directiva

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.

Què és ZerosetBCN?



13 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    € a                                                                                               
                                                                  (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!

En compliment de la LOPD (llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre i la Direc-
tiva Europea 2016/680 de 27 d’abril), ZerosetBCN us informa que les vostres dades seran incloses, o bé ja ho estan, en un fitxer 
registrat a nom de l’entitat, amb la finalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, rectifica-
ció, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a ZerosetBCN@aspb.cat o bé a l’adreça de ZerosetBCN
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