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2 Editorial

El passat 27 de setembre, milions de persones ens vam 
sumar a la vaga mundial en demanda d’una acció global 
per abordar l’emergència climàtica. 

Associacions juvenils, entitats mediambientals i de Drets 
Humans, empreses, governs, institucions, ciutadania 
individual reclamant i comprometent-se per la justícia 
climàtica perquè el planeta no té un Pla B. Al capdavant, 
l’activista de 16 anys Greta Thunberg que mobilitza joves 
estudiants de tot el món en els “Fridays for Future” i dona 
veu a la reclamació pel be de la terra.

El 14 de setembre la Paulina Cruz Ruiz, activista en defen-
sa de la terra, el territori i els bens naturals, era assassinada 
a trets a la porta de casa seva a Xococ (Guatemala). En 

Junta ZerosetBCN el que portem d’any, més de 160 persones activistes pel 
mediambient han estat assassinades. El Secretari General 
d’Amnistia Internacional afirma que “El canvi climàtic 
és una qüestió de drets humans no només perquè els seus 
devastadors efectes afecten al desenvolupament dels drets, 
sinó també perquè és un fenomen causat per l’ésser humà 
que els governs poden mitigar.”
 
El Relator Especial de Nacions Unides sobre pobresa 
extrema i drets humans alerta que ens trobem davant una 
emergència sense precedents. El canvi climàtic, la desertit-
zació, la devastació causada per catàstrofes ambientals i la 
impossibilitat de buscar un futur digne eixamplen la bretxa 
de la desigualtat...ens hem quedat sense excuses.  L’ Orga-
nització Mundial de la Salut preveu que el canvi climàtic 

Combatre l’emergència climàtica, 
protegir les activistes ambientals
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causi 250.000 morts entre el 2030 i el 2050 per malalties 
com el paludisme, la desnutrició i la diarrea. L’augment 
de la temperatura mundial provoca i provocarà desplaça-
ments de milions de persones, refugiades mediambientals, 
en una legítima cerca d’oportunitats de vida. 

A més, les nenes i dones es veuran especialment afectades i 
impactades de manera extraordinària per la discriminació 
que ja pateixen prèviament. Es necessita clarament del 
compromís individual transformant la nostra manera de 
viure i consumir i d’una lluita col·lectiva. 

Des de l’associació ZerosetBCN volem contribuir a aquest 
desafiament del present i pel futur:

– Solidaritzant-nos i reconeixent la dignitat i el valor de les 
persones defensores dels drets mediambientals que amb la 
seva lluita ens protegeixen front els efectes de l’emergència 
climàtica.

– Informant-nos, participant i mobilitzant-nos com a so-
cietat civil per a reclamar polítiques més ambicioses en la 
lluita contra el canvi climàtic i la protecció dels drets.

– Recolzant projectes solidaris que contribueixin humil-

ment a pal·liar les desigualtats aguditzades per l’emergèn-
cia climàtica que afecta més a les persones més vulnerables.

El futur que volem és inclusiu, igualitari, equitatiu, just, 
sostenible, solidari, generós per a tothom, amb oportuni-
tats de progrés individual i social...no tenim gaire temps 
per fer front i reconduir les pitjors conseqüències de la 
emergència climàtica i evitar la catàstrofe. Tenim espe-
rança en nosaltres mateixos, en la humanitat i en la capa-
citat de prendre consciència i accions contundents i ambi-
cioses. Per això ens organitzem: és ara!!!...de l’emergència 
climàtica a la justícia ambiental, a l’oportunitat per a la 
terra, sense deixar a ningú en el camí de la prosperitat.
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L’assemblea ordinària de ZerosetBCN va tenir lloc el 26 
de març de 2019, amb assistència de 12 sòcies i socis, més 
3 persones que no van poder assistir però van votar per 
correu i 3 més que van delegar el seu vot en d’altres mem-
bres de la Junta. A efectes de votació, doncs, van participar 
18 persones.  

Informe de secretaria
Pel que fa a l’informe corresponent, cal destacar:

• Augment de la comunicació i difusió de ZerosetBCN. 
S’informa que el nombre de visites al web, dintre del nos-
tre modest àmbit d’actuació, continuen augmentant (386 
persones i 1.018 visites l’any 2018), així com el compte de 
Twitter (157 seguidors, 463 piulades).

•  Es va editar el número 22 del Butlletí anual de l’Associació.

• Carme Borrell, vocal de la Junta, va publicar a El Pe-
riódico l’article “Solidaritat que genera salut”, on tracta 
de la nostra associació. https://www.elperiodico.cat/ca/
opinio/20181018/articulo-opinion-carme-borrell-solida-
ridad-que-genera-salud-ayuntamiento-barcelona-nacio-
nes-unidas-zeroset-7095822

• L’any 2018 l’Associació comptava amb 55 socis i sòcies.

• Es van subvencionar 4 projectes (2 internacionals i 2 
locals) amb 3.000 € cadascun. En total es van transferir a 
ONGs 12.000 € l’any 2018.

Informe de tresoreria
Es presenten els comptes anuals de l’exercici 2018. Durant 
l’any 2018 s’han recollit un total de 10.284,04€, dels quals 
8.765,13€ provenen de les quotes dels socis/sòcies, 2.463,09€ 
de donacions i 0,64€ dels interessos del compte corrent. A 

Resum de l’assemblea  2019
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data 12 de març de 2019, el saldo al compte és de 12.065,94€.
Tal i com es va informar en l’assembles de l’any passat, 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB) ha acordat 
destinar a projectes seleccionats en convocatoria Zero-
setBCN  els diners provinents de les vagues de persones 
treballadores, que en total són 10.000€. 

Canvi de junta
L’Assemblea de 2018 va ratificar i renovar alguns càrrecs 
de la Junta. Es va agrair a l’Ana Novoa per la feina feta 
com a secretària en aquests 4 anys. La tasca de secretaria 
la durà a terme a partir d’ara  l’Elena Santamariña, vocal 
en l’anterior junta. I es va escollir a la Maribel Pasarín i a 
la Rosa Bada com a noves vocals de la junta (taula 1).

Projectes aprovats pel 2019
Enguany s’han rebut un total de 26 projectes (4 més que 
l’any passat), 9 internacionals i 17 locals. L’Assemblea 
va decidir que en la convocatòria de projectes a finançar 
durant el 2019, la quantitat que el ZerosetBCN donarà 
és la disponible a març de 2019, 12.000€, repartits en 3 
projectes finançats amb 4.000€ cada un, 2 de l’àmbit local 
i 1 de l’àmbit internacional. A més es decideix que amb els 
10.000€ donats per l’ASPB, es finançaran 2 projectes in-
ternacionals amb la donació de 5.000€ a cada un (taula 2).

Taula 1. Nova Junta ZerosetBCN.
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Des de la seva creació, ZerosetBCN ha ajudat a finançar, 
amb més de 140.000 €, projectes socials locals i de cooperació 
internacional.
Taula 2. Projectes a finançar com a resultat de la votació.
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Conveni amb l’Ajuntament de Barcelona

El març de 2019 es va signar un conveni de col·laboració 
amb l’Ajuntament de Barcelona, representat pel seu Pri-
mer Tinent d’Alcalde. El conveni contempla que l’Ajun-
tament, a més de col·laborar en la gestió de les quotes/
nòmines, facilitarà la difusió de les activitats de Zero-
setBCN en els seus canals d’informació (Intranet, Butlletí 
Mes a Mes...) i també integrarà informació en els kits de 
benvinguda als nous treballadors/es. Així mateix, s’habili-
ta l’adreça corporativa @bcn.cat per a ús de l’Associació i 
s’obre la porta a optar a una part dels diners de les vagues. 
El conveni és una eina per aconseguir més difusió i millor 
coneixement a l’organització municipal, i ja s’ha concretat 
en els fullets divulgatius que s’han editat aquest 2019, una 
major presencia a la Intranet Municipal i altres accions de 
comunicació.

Altres informacions
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El ZerosetBCN present a la Fira de Serveis de 
l’ASPB

A la “I Jornada de l’Agència de Salut Pública de Barcelo-
na” (ASPB) que es va fer el passat 5 abril es va organitzar 
una Fira de serveis, on diferents serveis de l’ASPB van 
compartir amb la resta de persones treballadores els seus 
projectes.

 

Un dels 10 estands va ser el de ZerosetBCN, i va permetre 
que persones de l’ASPB s’aproximessin per conèixer el nostre 
projecte, primer pas que cal abans de la decisió de formar-ne 
part (fàcil, en aquest butlletí trobareu com fer-ho)

Si llegiu aquesta notícia i penseu en alguna oportunitat per 
donar a conèixer el projecte, podem repetir l’experiència. 
Ho podeu proposar a través de zerosetBCN@aspb.cat.
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Visita a Fundació ROURE 
El mes de juliol una delegació de ZerosetBCN va visitar 
el Taller i escola de costura de la Fundació Roure, una 
iniciativa que vol donar l’oportunitat a dones amb perfils 
vulnerables perquè es formin i puguin incorporar-se al 
mercat laboral.  És un  dels projectes subvencionats aquest 
2019  (5.000 €), per cobrir despeses de formació d’una re-
fugiada política, que durà a terme el projecte Retocs. Des 
del Taller i l’escola de costura es realitzen produccions per 

a petites empreses, cursos de formació en costura i retocs 
al barri a preus assequibles. La Fundació Roure és una 
entitat social molt arrelada a la nostra ciutat, que treballa 
als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera des del 
1992, atenent necessitats bàsiques de famílies i persones 
grans, i compta amb menjador social, rebost solidari, du-
txes socials, centre de dia  i una bugaderia social, a més de 
programes de suport a domicili i treball comunitari.



10 Notícies: projectes

Un dels projectes finançats l’any passat va ser “L‘esport, 
motor dels valors” de la Fundació AMISI. Es desenvolupa 
a Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat i Santa Coloma 
de Gramanet, i ara també a les ciutats marroquines  de 
Tànger, Tetuan i Marrakech. Pretén contribuir a prevenir 
la marginació i la radicalització de nois i noies en risc d’ex-
clusió i desarrelament a través de la pràctica esportiva.

El projecte s’adreça a joves en situació de dificultat social 
derivades del seu procés migratori i joves susceptibles 
d’emprendre el procés migratori en el seu país. Durant el 
periode subvencionat per ZerosetBCN van participar 20 
joves (7 noies i 14 nois) de 16 a 30 anys de Marroc, Pakis-
tan, Mali i un 8% de Catalunya, en diferents situacions ad-
ministratives (tutelats, sense documentació...) amb interès 
en els esports, especialment el futbol i l’atletisme. 

L’activitat principal és la pràctica esportiva, de qualsevol 
modalitat, tot i que en els darrers dos anys ha pres molta 
importància l’atletisme, fins al punt d’haver format un 
equip propi. Durant el 2018 els nois i les noies van parti-

cipar en les maratons de Barcelona, Tanger, Marraqueix, 
mitges maratons, milles, cross i curses escolars, i competi-
cions de districtes i barris. Tanmateix, la vessant compe-
titiva resta en segon pla i s’intenta treballar els valors de 
l’esforç, el treball en equip, l’autoconeixement, la pun-
tualitat, la solidaritat, la humilitat, la responsabilitat, l’ús 
adequat dels espais, el civisme, l’ús dels transports públics i 
el respecte.

Es fa també un acompanyament en el món escolar als 
centres i les famílies, i s’ofereix reforç i atenció escolar i 
ajuda a la cerca i el seguiment de cursos formatius. Per al-
tra banda s’acompanya en la cerca de feina amb el Pla de 
Transició al Treball, centres ocupacionals, serveis i empre-
ses, i Barcelona Activa. 

A més, s’ofereixen cursos i formació específica en l’àmbit 
de l’esport, com el de personal tècnic infantil d’atletisme, 
d’àrbitres d’atletisme, planificació de l’esport en edat es-
colar i CIATE, en els que van participar 9 joves.  Entre les 
activitats d’inclusió social i cultural es van fer sortides de 

Projectes finançats l’any 2018
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cap de setmana per tal de conèixer l’entorn i la cultura de 
Catalunya i promocionar la relació entre joves de diversos 
origens. Durant el 2018 van visitar la Vall de Núria, Gavà 
i van fer sortides a Barcelona al cinema, espectacles espor-
tius, i un parc aquàtic
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Carme Borrell
Rosa Bada
Txema Castiella
Èlia Díez
Mercè Gràcia 
Maribel Pasarín
Maica Rodríguez 
Elena Santamariña
Teresa Udina
Manel Vila

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

Vocal 
Vocal
President 
Vocal
Vocal 
Vocal
Vocal
Secretària 
Tresorera
Vocal

93 2384545 
93 4921441
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:
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



Associació ZerosetBCN
Plaça Lesseps 1
08023 Barcelona

@zerosetBCN
https://zerosetbcn.wordpress.com


