
L'Associació Zeroset BCN ja funciona ! 

Teniu a los mans el primer dels butlletins de l'Associació 
Zeroset SCN, que va començar a caminar el mes de 
febrer. Eis objectius dc l'associació són fomentar la 
solidaritat dels treballadors de l'Ajuntament de 
Barcelona amb Ics situacions de pobresa i marginació 
mitjançant l'aportació d'una pari del nostre sou (al 
voltant del O, 7%). 

la veritat és que aquest començament ha estat una mica 
més dJflcil del que ens pensàvem: confegir els estatllts, 
preparar els documents pertinents per al registre 
d'associacions, formar la comissió Fundacional I la Junta 
directiva, preparar mós documents per obtenir ol NIF, 
buscar projectes amb cara I u lis I no excessivament 
cars, transmetrc·us·ho ... l finalment engégar. 

Per sort hem obtingut suport por totes bandes: la 
presidència ens recolza do forma expressa, la direcció 
de 1'/MSP en rota la loglstlca, ort Vlctor Lucea (que per 
altra banda és soci) ens fa una mica d'enllaç del 
laboratori, en Cèsar Gllabert I els seus nois fan tot'l la 

març 2001- O 

part informàtica de descompte automàtic de les nòmines i els informes que rebrà la tresorera, les 
etiquetes per a les trameses ... 

De tota manera no podem aturar-nos. Per tal d'aconseguir Ulla implantació més gran cal que fem 
més difusió tant a I'IMSP com a la resta de l'Ajuntament. Per això hem decidit tirar endavant 
diverses activitats de difusió: aquest butlletl informatiu, "penjar" informació a l'Intranet Muncipal i 
enviar una nota a la revista la Municipal. Esperem qiJe aquest esforç doni el seu fruit en un futur 
proper. 

Cal que recordeu que qualsevol pot ser soci no conttibutiu ajudant amb el seu treball i que, si us 
interessa, ens podeu conèixer venint a una de les reunions. 

Qualsevol cosa que se us acudeixi serà benvinguda. 

Quants més serem, més coses aconseguírem! 



corrent a 
Caixa per tal que es puguin fer els 
Ingressos dels socis I sòcies. A 
aquest compte corrent només hi tenen 
8CCés la Presidenta i la Tresorera de 
l 'Associació i per treure diners cal la 

persones. 
Periòdicament 
us donarem 
informació de 
l'estat de 
comptes i deis 
diners aportats 

a cada un dels projectes que els socis 
I sòcies han finançat. 

El dia 12 de gener d'enguany es van 
entregar al servei de nòmines les 
peticions dels 11 primers socis de la 
nostra associació solidària. 

EST ADISTIQUES 

O Tenim un soci no con\rlbu\lu, de for" d" 
la casa, que cobreix la seva quota amb 
treball. 

O Les primeres aportacions dels socis 
sumen 17.800.- ptes. No està gens 
malament per començar. 

O Com a detall curiós el 81,8% dels socis 
són dones I el 36,4% no són funcionaris 
sinò que tenen contractes laborals. 

Notícia 

,(]\o<Dnes 
uatx>mes 

El dia 13 de febrer ha estat un mal 
dia per a les teories racistes. Els 
seus defensors avui han quedat 

resultats cientlfics, acabats de sortir a la llum, 
sobre el genoma humà, que co"oboren el que 
molts crélem aferrissadament: que els humans ens 
diferenciem tant poc entre races com entre 
individus 
Un bon dia per a tots els que creiem que tots els 
humans som iguals i quo hauríem de tenir les 
mateixes oportunitats, els mateixos drets i els 
mateixos deures. 

Estimats s<>cl& i sòci9s, 
Tenim present un tema que segur que ha passat pel 
cap de tothom: 

Desgraven les donacfons que fem a Zeroset BCN? 

La resposta és que, segons la llei 30 /1994, totes les 
donacions a una associació sense ànim de lucre i 
declarada d ' utilitat pública, desgraven a l' IRPF. El 
que passa és que una associació necessita una vida 
de 24 mesos per poder demanar la declaració 
d 'utilitat pública. aixl que no podrem desgravar 
durant eis propers 2 anys. La Tres<>reria també ha de 
dect:nar <:ada any I nv A cada trimestre. 
Notícia 

A I'Alfênd~ e Barcefona y M@s dei 23'de gen~r hlha 
la segUen! not icia engrescadora (sic): · · 

... ··· · .. ··. 

Mi haa Z;iiiy;, de 7 años· hà J.ecibídÓ uilil 
sorprendente ínvítaclón a la fièsíà de ciiliipleafios 
de sus compafieros . de cfa se . A na y · Car/os. 

!t":Zf;~é:/:!:~~.~;~;¡,S~é:ik!t~;;·~o~~~egw;a~ 
Al teh'nfnar la abrlremós . y 'conta remo s el. dí nero 
para íngresliilo eh ra· cueiita ·difUrifC'ef'~ · 

Ens trobem davant d'una nova . espèclli; I'Honio 
Sólidariu's~ · · 

LA FRASE 
No és mandrós només qui no fa res, sinó qui podria 
fer alguna cosa millor del que fa. 
Publi Siri 

desorientats iilli¡;...-~-~~~~:::;:------------
1/eglntels 
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RESUM dels Estatuts de l'Associació "Zeroset BCN" 

CAPiTOL PRIMER 

Article 1.- Sota el nom de Zeros et BCN es constitueix una associació sense anim de lucre, acollint-se a la llei 
d'associacions 7/1991, de data 18 juny, (DOGGC 2423, d'1 de juliol). 

I FINALITATS QUE ES PROPOSEN 
Article 2.-
les Finalitats de l'Associació són: 

Fomentar la sol~da rital dels treballadors de l'Ajuntament de Barcelona amb les siluac¡ons de pobresa i 
marginació 
Recolzar programes d'actuació d'organitzacions ospedalilzades ~ de reconeguda tasca solidàr'a que 
aclurn en front de los siluaclons cfo pobresa i marginació. 

Per a la consecució de les fito s , os duran a tormo las següents aclivítats; 
Creació d'un fons integml per las aporlacions aconòm~ques dels seus socis. a~xí com per allres recursos. 
Realitzar campanyes da se.nsibllltzació tendents a incrementar la consciència solidària dels treballadors 
de l'Ajuntament de Barcelona en fronl do los situacions de pobresa i marginació. 
Reali1zar campanyes do recoptac~ó econòmica qua li permetin augmentar la capacitat d'ajuda als 
programes esmentats. 
Qualsevulla altra activitat quo, dins de los fites de l'Associació, accrdi l'Assemblea General. 

Sense perjudtci de los aclivitats descrites a l'apartal antertor, rAssociaciò, per a l'acompliment de les seves fites 
pod rà: 

Desehvolupar act~vitals econòmiques de tot tipus, encamtnades a !a realilzadó de les seves fites o a 
arreplegar recursos per al mateix objectiu. 
Exercitar tota classa d'accions conformo a lo.s Lleis í a~s saus Estatuts. 

I DOMICILI SOCIAL 
Article 3.- El domicili principal d'nquosla Associació estarà ubicat a l' lns\ílul Municipal de la Salut, Plaça l esseps 
1. 

I ÀMBITS TERRITORIAL I TEMPORAL 
Article 4.-L'f\mbiltarritorial on el que deserwoluparà !()s seves tasques comprendrà el de la ciu lat de Barcelona. 
Article 5.- L1ASsociaci6 es declara opolílica i es constituetx, sense ànim de lucre, amb caràcter permanent. Només 
es dissoldrà per acord de l'Assemblea Ge norai Extraordinària, segons el que s'exposa al Capltol VI i per qualsevol 
de les causes previstes a les Lleis. 

CAPÍTOL SEGON 

I ÒRGANS COL.LEGIATS 
Article 6.- Et govern i l'administració do l'Associació estaran a càrrec dels segUen ls òrgans col-tegiats: 

l'Assemblea General de Socis , com a òrgan suprem. 
La Junla Directiva com a òrgan col·legiat de direcció permanent. 

I ASSEMBLEA GENERAL 
Article 7.-l'Assemblea General, integrada per tols els socis, és l'òrgan d'expressió de la voluntat d'aquests. Es 
reunirà en sessions ordinàries~ extraofdinàries. 
Article 8.- l'Assemblea General haurà de ser convocada en sessió ordinària, al menys un cep a l'any, per a 
aprovar el pla general d'actuació, l'estat de com pies corresponent a les despeses i guanys de l'any anterior i el 
pressuposi de l'exercici següent, a ixi com la ges lió de la Junta Directiva, que haurà d'actuar sempre d'acord amb 
les directrius i sota el control d'aquella. 
Article 9.- Sense perjudici del que disposa l'arlicle anterior, són competència de l'Assemblea General els acords 
relatius a: 

1. Modificació i canvi dels Eslaluts, de conformitat amb el previs I a l'article següent. 
2. L'elec;ció de la Junta Directiva 
3. la dissolució de l'Associació. 
4. la federació¡ confederació amb altres Asse<:iacions o l'abandó d'alguna d'elles 
5. L'aprovació dels criLeds i dkeclrius d'utilització de! fons integrat de ¡•associació 
6. l'a¡¡rovació del procediment de decisió del deslí fl<lal dels fons recaptats per l'Associació en ei que, en tol 

cas, os garantirà la participació de tols els socis. 
7. l'adjvdicaciò de quantitats singular als programes d'actuació aprovats, conforme al que eslà disposa\ al 

punL anterior, do ent(e els presentats anualment per les organitzacions especialitzades i de reconeguda 
tasca solidaria, que actuïn enfront do les situacions de pobresa i marginació definides a les fites de 
l'Associació. 

8. Aprovar l'adjudicació~ .JJ)(Cepcional i ajustada als criteris i orientacions determinats per l'Assemblea 
General -de quantitats rea litzada por la Junta Directiva davant de situacions d'emergència. 

9. Qualsevulla altra qüestió relacionada amb l'acluació de l'Associació no prevista als apartats anteriors. 
10. 
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I LA JUNTA DIRECTIVA 
Article 14.- La Junta Directiva estarà integrada per un Pres idenVa, un Secretari/a, un Tresorer/a i diferents vocals 
'~B ~j 7MTltJi't1'r..Jal, ~ •a. :;\ftta:.~, lftA~Iti(ik&tt 'ra nrprestnfr'dtfb (rt, \~~ ~~ t.'\i.<\~\\~~ \T'i\'è~1'èlo\~. 
Article 15.· Els càrrecs que componen fa Junta Directiva, s'elegiran per l'Assemblea General per majoria simple 
dels volts emesos i duraran un període de 3 anys. excepte revocació expressa d'aquella, podent ser objecte de 
reelecció cada vn dels membres de la Junta Directiva. 
Article 20.-les funcions de la Junta Directiva sòn: 
• Dirigir la gestió ordinària de l 'Associació. d'acord amb les directrius de l'Assemblea General i sota el seu control. 
• Programar les activitats a desenvolupar per l'Associació 
-Sotmetre a l'aprovació de l'Assemblea General el pressupost anual de despeses e ingressos, ai~ f com l'estat de 
comptes de l'any anterior. 
-Avaluar i realitzar el seguiment de Projectes en els que es parlicipa. 
• Confeccionar l'Ordre del Dia de les ro unions de l'Assemblea Gener~ I. així com acordar la convocatòria de les. 
Assemblees Generals ordinàries i extraordinàries. 
-Atendre les propostes o suggerències que formulen els socis, adoptant al respecte, les mesures necessaries. 
• Acordar l'adjudic~ció de quantitats extraordinàries en situacions d'emergència, d'ace rd a la delegació realitzada 
per l'Assemblea General vigent a cada moment. 
·Qualsevol altra no atri buida expressament a l'Assemblea General. 

I PROCEDIMENT D'AOMtSS\0 I CLASSES 

CAPÍTOL TERCER 
DELS SOCIS 

Artic le 27.- Poden ser membre de l'Associació aquelles persones que així ho sol-licitin i reuneixin les condicions 
segOents: Ser treballador actiu de l'Ajuntament de Barcelona. 
Els fulls d'adhesió es dirigiran a la Junta Directiva (Secretaria). que els inclour¡\ al registre de socis i n' informarà a 
la primera Assemblea General que es convoqui. 
Article 28.- L'Associació, per accrd de la Junta Directiva, podrà atorgar la condició de soci honorari a aquelles 
persones que, no reunint els requisits necessaris per a formar part d'aquella o havent-los perdut Qubilaclò), puguin 
servir a les fites socials d'allra manera que la pecuniària a través de ¡a nòmina (treball, donacions ... ). La condició 
d'aquests socis no és metament honorifica podent participar, amb veu I vol, en l'Assemblea General de 
l'Associació, a ixi com als òrgans de l'administració de la mateixa. 

I DRETS l O EURES. 
Artlclo 29.- Tol associat té dret a: 

1.· Participar d'acord amb els p<esents Estatuts en el òrgans de govern i administració de l'Associació, essent 
elector i elegible per als mateixos. 
2.· Exercitar el dret de veu i vo\ en tes Assemblees Generals, JW<lent conferir la seva represen\aciò a altres 
membres. 
3.-lmpugnar els acords i actuacions contraris a la Llei d'AssociaCions o als Estatuts, dins del termini de 
quaranta dies naturals, comptats a partir d'aque!! en que el demandant hagi conegut o tingut la oportunirat de 
conèixer el contingui de l'acord Impugnat. 
4.· Conèixer la identitat dels demés membres de l'Associació, ¡·~stat de comptes d'ingressos i despeses i el 
desenvolupament de les activitats. 
5.- Ésser al fitxer de socis p<evlst a la legislació vigent i fer ús d~ l'emblema de l'Associació. 
6.· Posseir un exemplar dels Estatuts i presentar sol·icitvds 1 q\relxes davant dels òrgans directius. 
7.- Participar als actes socials col ·lectius i gaudir dels elements destinats a ús comú dels socis en la forma 
que, en cada cas, disposi la Junta Direcliva. 
8.- Ser escoltat, amb caràcter previ a l'adopció de mesures discipünàties i informat de les causes que les 
motivin, que només podran fonamentar-se en l~ncomplimen t dels seus deures com a soci. 

Article 30.- Tot associat té el deure de: 
1.- Contribuir al manteniment del Fons integrat de l'Associació mitjançant la contribució del percentatge 
desitjat del seu salari brut o prestar la seva activitat per a la consecució dels f"'s de I'Associadó. 
2.- Acatar i complir aquests estatuts i els acords vàlidament edoplals pels órgans rectors de l'Associació. 

CAPÍTOL QUART 
I PATRIMONI FUNDACIONAL, REGIM ECONOMIC I FONS INTEGRAT 

Article 38.· l'Associació es constitueix sense cap patrimoni prèviamE'nt apariat. 
Article 39.- Els recursos econòmics previstos per l'Associació per al desenvolupament de les activitals socials 
seran: 

1. Les aportacions dels socis consistenls en el percentatg~ voluntari de la seva nòmina 
2. Productes de bens I drets que li corresponguin, així con' les subvencions, llegats i donacions que 

pugui rebre de forma legal. 
3. Els ingressos que obtingui rAssociaciò mitjançant les a<:livi tats l icites que acordi realilzar la Junta 

Directiva, sempre dins de les finalitats estatutoiries. 
4. Els recursos obtinguts per rassOOació, ~. podran ser distribuïts enlre els socis. 
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Article 40.- Eis recursos econòmics assenyalats a l'apartat anterior constituiran el Fons Integrat de l'Associació i es 
gestionaran des d'un únic compte corrent, de caràcter mancomuryat, denominada Zeroset BCN. 
Per a la disposició de fons tindran firma reconeguda el PresidenVa, el Secretari/a i el Tresorer/a, essent en tot cas, 
necessàries dues firmes per a la validesa de les actuacions. 
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RESUM DELS PROJECTES ESCOLLITS 

Pro/ttcte 1. OssenvokJpamenf d& tAPS a RWer.JJta. Fase U: MiJtora de ls cobortura; la quatital. 
Pals: Bolivia. 
Entitat Medicus Mundi Catalunya 
Pressup0$1: 350.000 pres. 
BUi ll descripc:: ió ~I projecte: Contlouadó d~l projecte '"Recolzamont al desenvolupament de rAtenci6 PrimAóa do Salut i a la 
gestió de la Oirocci6 de Salut de Rlberatta• que Medk::us Mundi Catalunya vn iniciar et mes d'abril de 1999 i que actualment està 
en curs. La p~oposta d'aquesta segona fase dot projecte es centra on renrorlimenl dels Centres de Salut i ets sous corresponents 
"Postos• de Salut (oo ràmbít de ta sectoritzaçió defo>lda a ta JHÍin91a raso) amb robjectíu de m~lorar la quatttat d'at"""ló í 
capacita! do gestió, acompanyOOa d"uoa més gran particip9Ci6 comunMria, mitjançant renfortimnnt dels diferents agents 
comunilarts i de re<Juc.ací6 en salut a la pobfacíó ~n generat 

Projecte 2. 3 FAS lC {FOfum crAssociac~ns do So~idaritat lnlernocionol do Catalunya} 
Pals: Catalunya. 
Entitat Consorci de 3 ONG (Med ¡cus Mundl Catatunyil, Enlrepobles, Velarínaris sense Fmnteres) 
Brau descripció d-el projuc:te: Es demana suport financer pe¡ I funcionament del3 FAS lC. Els objectius principals d'aquest f-òtum 
són : donar supOI'I a les comunitats de base defs pobtes dels SUO, coHaborar en projectes de :sensibilització que d ifonguin entre 
la ciutadania la diw~rsilat í riquesa dels pobles més desfavorits del ptnnota. d esenvolupar acliVÍtats de presskl social I mobaització 
ciutadana encaminados a quo els nostres representants prenguin mesvres a ra\101' de la majo(.a de la població mundlaJ i evitin 
rcn rk¡uiment d'uns pocs. 

Projecte 3. Donar s.uport a rONG Amics de V ickí Sherpa. 
P~ls: Nepal. 
Entitat: Amics dc V icki Sherpa. 
Breu doscripció de IBS actuacions: Aquesta ONG es va fund~r l'any 19931 trebaJia per fer realitat el dret o rcducacló que tenen 
Ioles Ics cn·alures. ko fa de.serwofupant una :.:.::~nc.a. d'escoles activos af Nepaf. Entre les acliVírats realílzades caf assenyafar; ra 
creació de l'escola act¡va Oaleld, l'alfabelill aci6 de gormilns i pares I rnares d'a~umnes de rescofa, la facilitació de petits préstecs 
sense intetès a ~es famiHes por tal d'endegar empreses ramHiars. lo crooció d'utta xarxa d'escotes r1.1rais. essent ra primera 
lnnugurada l'escola Catalunya, El con tro dc tormaeEó de mostms, ta casa cfncomda per a menors en situació de risc socla,, 'a 
creackl d'tm<~ col·lecc~ de Bibros de text per a nens í nenes de 2 a S anys. 

Projecte 4 . QQnas i desenvolupament agcoecològic. 
Pajs: EJ Sahrado1. 
l:nt lta.t: Cooperacció. 
Bre1.1 desc:rtpeló d'I projec1e: Aquest projecte protén cootribuic al d&Stlnvolupameot econòmic i social de te3 do nos i el seu grup 
familiar a di/orants comunitats. C<>ncrtH.amtHJt pretén polenciar el procé3 dsmpodelament do Ja dona en el s~tor fU/31 i milorar 
ralimonlació bàsica dt~a do fes famílies rurals 00 fa zona. Les activitala són capaeit~r a 30 dones en qOaslions relatives a 
renfocament do gèttere, çapacitar 30 dones en tècniques agroecológiques, posar en funcionament 30 ga•iners I culltvar 30 
parcel·los. 

Projecte 5. Casal dors Tnran(s del R:avat 
Pa ls: Calalunya- Barcelona. 
Entitat 
Bro\1 descripció dol proJecte: t:s un programa de suport a ractuacló d'altres losttmcles OOucalivcs com la famBia, l'escola, i de 
reforç i segutmcnl educatiu individual d'aquells s-.ens/os i joves (3-18 anys). do fes seves familias, que es troben en sUuact6 de 
desavantatge soctal. Els objeçtius per l'any 2000 &6n: aptofUf\dir les funcions de reducadorla respec.le al treball amb tes famílies, 
estabW un programa de rerorç esc~ar, priori tzar ~ls objecUu.s educatius que fan toferència a ~s actituds i habmtats socials dels 
nens i nenes, potenciaf la unilat metodològica <I ets serveis que ~ngloba et programa. 

Projecte 6: Monjador escolar a Vattecito 
Pafs: Bolitlia 
Entitat Associació EDUCO 
Pressupost: 360.000 Pessetes 
Bret.~ descripció d111l projecta: A l'Escola pUblica (Fiscal} un itàlia de VaUccito (Municipi de San Juli<'n del Departament de Sants 
Ctul de fa Sierra) que es tà endinsada en ta Slllva a 35 Kms del Municlplt a la qu& ;assisteixen 30 alumnes (en! re primer f crnquiJ 
de Primària) es van deteclar els segtlents proble-mes ei mos d 'agost: Nens/as qua deixaven d'anar a l'escola perquè t1avien dB 
fer feínes familiars pef ob(enfr fnQrossos, ciesnuirtc¡ó i delgadet;;a, cl:irlos, ~rribaven cansats, no portaven rcb~ d 'obrte (3 l'agost 
aUà ~s hivern), febres í refredats molt S.O\I'Int o ("mal de ojo·) conjuntivitis, analil:tant l;a diota,la majoria d'aquests alumnes nom~s 
feien dos ttpats al dia que conslslian bàsicemen' en mròs i abaJls d'anar a l'estola o a dormir alguns una mica de te atgualll amb 
un panet rodó pe!~. 
Es va veure la c.onveruència dé muntar un rneniadOf en el1tmeny de rescofa. Aquest menjador havia de funcionar do febrer a 
novembre, quo són els mesos del curs. Ets acords van ser: 1- Els por&s (homes) havien de construir el menjador. Els mateòals 
eren f usia i motacó (fu11a d'un tipus de palmeta). 2- Les marcs. Cada t~na de olles durant una setmana haVia de fer el dinal', de 
m3081'8 tofal:iva. A la vegada que havien do tenir una retació mol oslreta amb SACOA, 3- l 'escola {professor I alumnes) havien 
do fer un hort escolar. D'aquesta m~nora la dieta podria assegurar-se tes V(UdUies i hortalissas. aliments eJs: que no es laven 
acostumats, 4- Els: menús els confeccionaria SACOA (ONG .sobre temes de salut) quo és q,ui gestiQna ooa posla sanitària. El 
menjador os va po&ar en funcionament el mes de setembre amb 300$ d'una pportad~. Es va fer una inversió k'Heial però cal 
c:obril' le..s despeses a partir det mes de febrer del2001, quan els alumnes lnldfh el curs. 
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FUll D'AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE 

(fer arribar per correu postal o intern a Zeros et BCN. lM S, PI Lesseps 1, 
5a planta, 08023 Barcelona) 

En I Na 

DNI 

adreça feina ___ _____ ·---···---·----------------

telèfon feina _______ e-mail __________ _ 

desitjo participar en ol finançament del(s) següents projecte(s) de cooperació amb el desenvolupament. 
Fins que en demani l'unul.lació, autoritzo a l'Institut Municipal de Salut Pública a ter: 

Un descompte fix de pessetes cada mes. 
---,-1.-s-cr,.-iv,.-iu'""'l-a -,,u-a-n"'llt:-at:-f::-ix_a_q-uo-c-c'""'oi-eu- o-,.,d¡or;t; 

Barcelona, ... de--------~-- de 

Signatura del treballador/a 

Marqueu \a casella d'aquell/s projecte/s que voleu recolzat i sobre els que podeu demanar informació. Si no 
en marqueu o ap, la vostra aportació es repartirà entre tots els projectes a parts iguals: 

x N• Nom ONG 
Project Projecte Representant 

e 
1 Desenvolupament de I'APS a Riberalta. Fase Medicus Mundi Catalunya 

11: Millor~ de la cobertura i qualitat. Bolívia. 
2 3 FASIC. Fòrum d'Associacions de Medicus Mundi, Entre Pobles 

Solidaritat Internacional de CataluQY_a. í Veterinaris sense Fronteres 
3 Construcció d'una escola equipada per a Arnies de Vícky Sherpa 

nens sense recursos. Nepal 
4 Dones i desenvolupament agroecològic. El Cooperacció 

Salvador 
5 Casal da ls In f ants del Raval. Barcelona Casal dels Infants del Raval 
6 Menjador escolar a Vallecíto. Bolívia. Associació EDUCO 

7 



8 
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