24		

JULIOL 2020

01/ PORTADA
Sensibilització comunitària sobre les violències de
gènere al Senegal. Associació KAKOLUM
02/ EDITORIAL
COVID19. Emergència de salut i social, global
04/ NOTÍCIES
Resum assemblea
Altres informacions
Projectes
12/ QUÈ ÉS ZEROSETBCN
13/ COM COL·LABORAR

2

Editorial

COVID19. Emergència de salut i social, global
Junta ZerosetBCN

Afrontem una emergència de salut global que ha transformat de la nit al dia la nostra vida quotidiana. De sobte, coses tan innocents i quotidianes com una abraçada, deambular pels carrers, fer la compra, veure amics i familiars, anar
a un cinema o a un museu s’han vist estrictament limitades.
Els estats tenen l’obligació de prendre mesures per a controlar la propagació de la pandèmia i així ho han fet.
El virus ha avançat ràpidament per tot el món i ha estat necessari prendre mesures urgents per fer-li front.
Més enllà de les mesures de salut, cal també fer front
al seu impacte socioeconòmic. I també cal preservar els valors associats a la llibertat i als drets humans.
Hem viscut com les autoritats han fet servir les tecnolo-

gies per salvar vides, difondre missatges de salut pública,
donar indicacions i pautes de comportament...però on està
el límit? donar seguiment a persones per fer seguiment
epidemiològic és compatible amb el dret a la privacitat?
Al ZerosetBCN tenim potser més preguntes que respostes, i sobre tot, tenim interès en compartir amb vosaltres algunes reflexions que no podem deixar de fer
des d’un espai de solidaritat com és la nostra entitat.
La Directora per Europa d’Amnistia Internacional recordava aquests dies que “Les restriccions a alguns dels
nostres drets humans més fonamentals s’està propagant
per Europa quasi tan ràpidament com el propi virus” i
que, encara que aquestes restriccions poden ser neces-
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sàries per a protegir la salut pública, “la Història no jutjarà favorablement a aquells que aprofitin la pandèmia
com a pretext per a discriminar, reprimir o censurar”.

també molt especialment en aquelles que es troben en
camps massificats, en condicions d’infrahabitatge, en assentaments, en centres de detenció o en situació de carrer.

Així doncs, si és útil i necessari fer traçabilitat d’individus
per protegir la salut col·lectiva, caldrà que les autoritats públiques facin tots els esforços per garantir la transparència
en la protecció i ús de les dades personals i evitar estigmatitzar a les persones que han estat en contacte amb el virus.
Si es necessita declarar l’estat d’emergència per gestionar
i controlar la pandèmia s’haurà de fer des de les màximes
garanties perquè l’impacte en el drets fonamentals com la
llibertat de moviment o de reunió siguin proporcionals. Si
es prenen mesures que afecten a la vida diària de les persones, com l’activitat escolar, o l’accés a la justícia, haurem de
vetllar perquè les desigualtats no creixin i tenir cura especial de col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat com la
gent gran, la infància o les persones amb capacitats diverses.

I des d’aquí transmetre el nostre agraïment i orgull a
totes les companyes i companys que han estat a primera línia dels serveis essencials, de salut, socials,
educatius, de manteniment, de seguretat, tant atenent directament a persones com fent feina estratègica i de prevenció. Un cop més posar a les persones i el seu benestar
en el centre de la presa de decisions sembla una bona opció per afrontar els reptes col·lectius que tenim al davant.

ZerosetBCN vol refermar el seu compromís amb els grups
més vulnerables, com són les persones sol·licitants d’asil,
refugiades i migrants, a les que la por a la propagació de
la pandèmia els dificulta encara més les vies segures per
travessar fronteres i buscar un futur en dignitat. Pensem
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Notícies: assemblea

Resum de l’assemblea 2020
La 17ª Assemblea General Ordinària de socis i sòcies de
ZerosetBCN es va celebrar el passat 5 de març de 2020.
Van assistir 11 socis i sòcies, 7 persones no van poder assistir però van enviar les seves votacions per correu, 2 persones van donar els seus vots a un soci/a assistent a l’assemblea i 4 més van delegar el seu vot a membres de la junta.
Informe de secretaria 2019
Pel que fa a la difusió, cal destacar:
• És el cinquè any d’existència del web de ZerosetBCN, i
s’ha posat en marxa una nova versió, s’ha canviat el domini (zeroset.barcelona) i ja no apareixen anuncis comercials. També s’ha editat un vídeo explicatiu sobre objectius
i funcionament de l’associació que es pot veure a la pàgina inicial del nou web https://zeroset.barcelona/. Totes dues coses s’han pogut fer gràcies a la col·laboració
de l’Ajuntament, com a fruit del conveni signat el 2019.

• El compte Twitter (@ZerosetBCN), en funcionament des del 2015, ja té 182 persones seguidores, de les quals 25 són noves del 2019, i te 524 twits.
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• Es va publicar el número 23 del Butlletí anual de l’Associació.

Informe de tresoreria
Es presenten els comptes anuals de l’exercici 2019. Durant
l’any 2019 s’han recollit un total de 11.749,85€, dels quals
8.728,10€ provenen de les quotes dels socis/sòcies, i 3.021,75€
de donacions, i es va fer una despesa de 13.000€ corresponent
a les transferències de les subvencions a les entitats. El saldo a
31 de desembre va ser de 9.033,89€, mentre que al març, quan
es va celebrar l’assemblea, el saldo al compte era de12.065,94€.

Respecte el nombre de persones associades:
• L’any 2019 es va donar d’alta 5 persones i hi va haver una baixa
notificada. Això dona un recompte de 60 persones associades.

Ingressos socis i donacions ZEROSET, 2015-2019
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• Amb els fons del ZerosetBCN, el 2019, es van poder subvencionar 3 projectes, 1 internacional amb 5.000€ i 2 locals amb 4.000€ cadascun. Les 3 associacions ja han enviat la memòri final del projecte i tota la informació sobre
aquests projectes es pot consultar al web del ZerosetBCN.
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Projectes aprovats pel 2020
Enguany s’han rebut un total de 20 projectes (6 menys que
l’any passat), 9 internacionals i 11 locals. Cada assistent a
l’assemblea vota el projecte local i l’internacional que més
li ha agradat i que voldria que es subvencionés enguany
i s’inclouen també els vots per correu i els vots delegats.
Durant l’assemblea la junta i socis/sòcies presents decideixen
que en l’actual convocatòria de projectes a finançar durant el
2020, la quantitat que el ZerosetBCN donarà és la disponible
a març de 2020, 10.904,43€, repartits en 2 projectes locals
i 1 de l’àmbit internacional finançats amb 3.500€ cadascú.
Taula 1. Projecte internacional a finançar

Taula 2. Projectes locals a finançar
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Altres informacions
Vídeo promocional i nou web
Es parla de la bona experiència per part de la junta en la gravació del vídeo i de lo positiu en temes de promoció. La Fundació Roure ha fet difusió del vídeo del ZerosetBCN, disponible a la web, una molt bona iniciativa que als socis i sòcies
assistents a l’assemblea els hi sembla de promoure entre les associacions subvencionades pel ZerosetBCN al llarg dels anys.

Campanya de microdonacions en relació al canvi
climàtic i pobresa
Es posa sobre la taula la possibilitat de recuperar la iniciativa
que vam dur a terme el 2018 d’ajut a les persones refugiades
a través d’una campanya de micromacenatge dirigit a persones treballadores de l’Ajuntament de Barcelona . És una
oportunitat de possibilitar la col·laboració de treballadors/
es que no són socis/es i de donar visibilitat al ZerosetBCN a
través de les nostres accions. En la campanya del 2018 hi van
haver 141 aportacions i es van recollir 5.117€, que van permetre ajudar al vaixell de Open Arms i a un alberg de Grècia.
Es proposa contribuir a combatre l’emergència climàtica i
la pobresa i desigualtat que genera.

També es valora molt positivament tenir un nou web
sense anuncis, ja que dona professionalitat a l’associació
(https://zeroset.barcelona).

No obstant, degut a la situació de pandèmia per coronavirus, la junta del ZerosetBCN ha decidit no tirar endavant
aquesta campanya de microdonacions i redefinir-la per
contribuir a la lluita en contra dels efectes socials de la pandèmia en un col·lectiu tan vulnerable com són els refugiats.
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Visita a Acció Solidària contra l’Atur
El novembre de 2019 vam fer una visita a l’Associació Acció Solidària Contra l’Atur (ASCA), una de les cinc entitats
subvencionades per ZerosetBCN l’any 2019 (amb un import
de 4.000€) pel projecte “Començar de nou! Finançament
d’eines de treball per lluitar contra la precarietat laboral i
crear treball digne”. La visita s’inscriu en l’acord pres per la
Junta d’organitzar una visita a dues entitats subvencionades
durant l’any, per poder conèixer millor el treball i també oferir-ho als associats/ades que puguin tenir-ne interès.
ASCA té com a objectiu principal fer possible que les persones que es troben a l’atur o amb treballs precaris i que
no poden accedir al mercat laboral tradicional per motius
diversos (edat, formació, càrregues familiars, etc.) puguin
comptar amb un lloc de treball digne i estable que els permeti viure de manera autònoma. Es tracta d’ajudes que
la persona beneficiaria ha de retornar a ASCA sense cap
mena d’ interès i en el període de temps que es pacti entre
la persona i l’entitat. L’objectiu del retorn de l’ajuda, a banda de dignificar la persona emprenedora, que veu el suport
com una oportunitat i no com almoina, és poder assegurar
el finançament de nous projectes (roda de la solidaritat).

El 2019, ASCA va acompanyar 114 projectes d’emprenedoria liderats per persones en atur i han aconseguit que
36 d’ells es posin en marxa, el que suposa la creació de 54
llocs de treball. Durant la visita van oferir-nos la possibilitat de lligar la subvenció de ZerosetBCN específicament a
algun dels projectes emprenedors engegats aquell any, però
vam preferir l’ajut global a tot el projecte. Finalment, ens
van explicar la campanya “Un cafè per emprendre” que
han posat en marxa amb Cafès Novell, perquè amb l’import d‘un cafè és pugui ajudar a crear llocs de treball digne.

Membres de la junta del Zeroset a la seu de ASCA
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Projectes finançats l’any 2019
Un dels projectes finançats l’any passat va ser “Taller i escola de costura social” de la Fundació Roure, que
treballa als barris de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
de Barcelona des del 1992. Aquests més de 25 anys de feina
han permès a la Fundació conèixer a fons els barris, els seus
habitants i totes les dificultats en les quals es troben moltes
persones per a poder portar una vida digna. Per aquest motiu, vol donar una resposta efectiva a través de projectes socials especialment dissenyats per a millorar la qualitat de vida
de les persones més fràgils de Barcelona, i que promouen
la igualtat, la solidaritat, el benestar i el treball comunitari.
L’escola taller de costura Emili Papirer, ha complert els objectius plantejats pel 2019:
• Fer formació per a persones en risc d’exclusió per una
posterior inserció laboral: hi ha hagut 30 beneficiàries.
• Fer tallers de formació per a persones que tenen nocions
bàsiques de costura però voldrien millorar: 30 beneficiàries.
•
Continuar donant servei d’arranjaments al barri i fora del barri a preus de mercats assequibles a tot-

hom. Es realitzen 50 arranjaments mensuals de mitjana.
• Treballar amb empreses amb petites i mitjanes produccions. A 31 de desembre de 2019, comptàvem amb 30 persones
actius, de les quals 10 són persones fidelitzats que realitzen
produccions periòdiques. El 90% son persones emprenedores i microempreses. A més, es va realitzar suport a d’altres
tallers, com ara Estel Tàpia en la producció. 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 altra banda s’acompanya en la cerca de feina amb el Pla de Transició al Treball,
centres ocupacionals, serveis i empreses, i Barcelona Activa.
Beneficis socials de taller de costura:
El taller de costura ja compta amb 4 empleades, 3 de les
quals son casos de vulnerabilitat. En aquests moments la
Fundació Roure compta per al seu taller de costura amb
una responsable de taller, una empleada dedicada als retocs del barri i dues que realitzen produccions de petites
empreses. També hi participen dos persones autònomes.
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El barri s’ha beneficiat de la nova oferta que representa
el taller de costura, en quant a la possibilitat de realitzar
arranjaments a bon preu i a oferir cursos per a persones
que tenen nocions de costura i en volen aprendre més.
Alhora, en els diferents contactes amb empreses
clients, associacions i entitats del sector, s’ha realitzat una sensibilització en quant a la producció social i la integració de persones amb vulnerabilitat.
Algunes empreses han valorat molt positivament poder vendre els seus productes amb el valor afegit d’haver estat produït de forma social i comunicar-ho de forma diferenciadora.
Tal com s’ha esmentat en l’apartat anterior s’ha realitzat
formació per a persones en risc d’exclusió per una posterior inserció laboral. Hi ha hagut 30 persones beneficiàries.
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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
Rosa Bada
Carme Borrell
Txema Castiella
Èlia Díez
Mercè Gràcia
Maribel Pasarín
Maica Rodríguez
Elena Santamariña
Teresa Udina
Manel Vila

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

Vocal
Vocal
President
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Secretària
Tresorera
Vocal

93 4921441
93 2384545
93 3161220
93 2384545
93 4012289
93 2384545
93 2384545
639608637
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:
ZerosetBCN, Agència de Salut Pública de Barcelona
Plaça Lesseps 1 08023 Barcelona
Contacte: correu electrònic: zerosetBCN@aspb.cat, telèfon: 93 2384545
En compliment de la LOPD (llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre i la DirectivaEuropea2016/680de27d’abril),ZerosetBCNusinformaquelesvostresdadesseranincloses,obéjahoestan,enunfitxer
registratanomdel’entitat,amblafinalitatdepoder-vosinformardelesnostresactivitats.Podeuexercireldretd’accés,rectificació,oposicióicancel·laciódelesvostresdades,adreçant-vosperescritaZerosetBCN@aspb.catobéal’adreçadeZerosetBCN

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

€a

Associació ZerosetBCN
Plaça Lesseps 1
08023 Barcelona

@zerosetBCN
https://zeroset.barcelona

