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El perquè de tot plegat 

Quan llegim el diari, les noticies polítiques ens espanten, les d'art ens fan somriure, les d'esports mostren 
unes passions que no tothom comparteix, però les d'economia, al finat, en suplement rosa, amagades, ens 
expliquen el que passa al planeta. 

Es sabut que 300 persones tenen tants recursos ($) com 3.000.000.000. les primeres fortunes ja no 
provenen directament del lladrocini, de les monarquies absolutes, de les dictadures o de la possessió de 
primeres matèries escasses. Ara, els amos de la meitat de tot, són els propietaris de les empreses més 
importants del món. lles empreses fan i desfan fusions, fragmenten les produccions i reubiquen les fàbriques 
per ser més i més rendibles. 

El discurs invisible de les pàgines d'economia és que aquesta apertura de mercats, de comerç, de 
producció i de fluxe de capitals, tendeix a escurçar les diferències entre les persones. Teòricament té sentit la 
seqüència que enllaça el treball en una planta tèxtil a la selva amb la consecució paulatina de més medis per 
educació, sanitat, alimentació, igualtat entre races, entre sexes .. 

Però el resultat real és que d'això, per ara, poca cosa. Si bé molts països semblen pujar amb fatigues 
aquesta escala, molts d'altres, amb aquest model, són incapaços de sortir"se'n. Per posar un exemple, està 
clar que morirà la tercera part de les criatures d'Àfrica perquè ni les seves famílies ni els sistemes sanitaris del 
seus països poden pagar els seus lraclamenls contra el sida, la malària o la tuberculosi. 

Per què els organismes internacionals, en lloc de regular el comerç i les relacions entre països amb unes 
regles de joc beneficioses per a tothom, ajuden a implantar un mode! que sobretot beneficia als països com els 
del nostre anomenat primer món, que ja són rics? 

la qüestió és que això es pot rectificar. Els ciutadans podem ajudar a reequilibrar la balança amb la pelita 
aportació del 0,7% del nostre sou, podem valorar entre les promeses electorals qui atendrà aquestes 
demandes i podem decidir amb la nostra capacitat de compra quines empreses compleixen ets nostres 
requisits morals ineludibles. Això darrer ja fa més mai ... Les rèpl!ques poden ser temibles: amenaces d'atur i de 
pèrdua de poder adquisitiu per als assalariats d'aquestes empreses. Tot i això, els moviments socials que 
combaten els maltractaments i les desigualtats (com el feminisme, l'antirracisme o l'abolicionisme de 
l'esclavitud) han aconseguit alguns resultats en el plaç breu de les nostres vides. Segurament aquests canvis 
resultarien Increïbles als nostres besavis del segle XIX. 

Aixf que, sl ens posem d'acord, si pensem i fem pensar, si movem els titulars de forma sostinguda cap a 
idees concretes de justrcia social, pot ser que, un dia qualsevol, e! missatge que es vegi a les pàgines 
d'economia sigui que la gestió mundial beneficia tothom. 
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Com avancem? 

Els dies 9 i 10 de juny, Zeroset BCN va participar a Ja 
Festa de la Diversitat amb una parada d' associaclo~s 
del 0'7% a les empreses. S'encarregaren del muntatge 
la Rosa i la Glòria de l'Ajuntament de Santa Coloma i 
de desmuntar en Lluís Casanovas de I'Ajv~tament da 
Sabadell i la Lourdes i la Carme de l'IMSP. Es van 
establir torns entre les entitats participants. La Festa 
de ra Diversitat s'esté revefanf com un esdevenimerlt 
cultural i solidari, ben aS$enlada a la ciutat i els que lli 
hem participat n'estem moll satisfets, amb ganes de 
repetir l'any vinent D'aquesta experiència hem après 
algunes coses que, a banda de les personals, e~s 
permetran organitzar-nos millor i amb més eficàcia. Sl 
voleu col.laborar amb nosaltres, tol ajut i suggeriment 
seran ben rebuts. Animeu·vos. 
Malgrat que el tem~s no convidava, ja que era núW>I i 
va ploure a estones, la participació ciutadana va ser 
més que notable. La jornada va ser festiva i moll 

the ,_c.· 
nungerstte 

familiar. Hi havia activitats per a tots eiS; gustos i 
edats- contes, taller$, músiques i actuacions 
diverses d'arreu del món, menjars de diferents 
ètnies, aromes i pells de lots els colors. La nostra 
paradeta va estar més animada que d'altres, ja que 
darrera nostre, hi havia gent de la República 
Dominicana que eren tota una atracció pel rilme i la 
música. i hi havia uoa gran expectació al seu 
vollant. A la parada donévem punts de ll ibre, 
informació sobre les nostres assoc::iaçíons i veniem 
samarretes i pins a bon preu. A la fotografia de 
l'esquerra es pol veure la paradeta sencera, amb 
el nostre pòster en primer pla a la dreta i la Carme i 
la Lourdes (tresorera i vocal) fen t patxoca amb 
els companys d'altres empreses. A la de la dreta, 
les podem veuro &n plena acció amb els que 
venien a inleressar-se pels nostres projectes. 

En el QrOQer número de la revista La Municipal, sortirà un arl icle on s'explicarà la inicialiva que estem 
portant a terme. Esperem que més gent es senti implicada en al repartiment i equilibti de la riquesa al m6n i 
vulgui participar en la iniciativa Zeroset BCN. 



Projecte 1. Desenvolupament de l'AP$ a Ribcra11a. Fas.e U: MiHora de la cobertura i la qualitat. 
Pals: BoHvla. 
Entítat Medicus Mund~ Catalunya 
Pressupost: 350.000 pies 
Breu descrlpcró del projet:te: ConHrwac!ó del projecte •Recol1ament at dosenvolupament de ~'Atençiò Piimàtia de 
Sa rut i a la gestió de la Direcció de Salut de Ribera!ta~ que Mcdicus Mundi Catalunya va Iniciar el mes d'abril do 1999 i 
que actualment està en curs. La proposta d'aques1a seg.ona fase del prcjocto os centra en ~·enfortiment dels Cen1res de 
Salut i ets seu!j' eorresponanls ·Posto~· de Salut (en l'àmtüt de la sactofització delinlda a ta primera fase) amb robjecUu 
de millorar Ja qualitat d'alencK> i capacitat de gestió, aoomp~myada d'uno més gran pm11cipad6 comunitària , mitjançant 
rer\fortimont dnls diferents agenls comunitaris i de l'educacL6 en salut a la població en general. 

Projecte 2. 3 FAS te (Fòrum d'Associacions de Solidaritat lnlernacional do Catalunya) 
Pafs: Cata~unya. 
Entiti1l: Consorci do 3 ONG (Med¡cus Mundi Catalunya, Entrepobl!;ls. Veterinaris sense fronlcres) 
Breu doserlpcló dol projecte: Es demana suport financer pel fUflCionllment dol3 FASIC. Els objectius principals 
d'aquest Fòrvm !i.Ón: donar suport a les ç.Omunitals de base dels pobles dols SUD, col-laborar en proje<:tes de 
sensibilllzac)ò que difonguin entre la dutadania ra diversitat i !iques a d~Jols pobles més desfavorils del planeta, 
desenvolupar acHvitats de p!essió socítll i mobilitzad6 ciutadana encarnil1ades a que ers nostres tepmscnlanls 
prenguin mesufes a favof de ta majoria de. la pobrac¡ó mundial i evitin rendqufment d'uns pocs. 

Projecte 3. Donar suport a rONG Amtt:s dc Vicki Sherpa. 
Pais: Nopal 
Enlit~t: Amics do Vicki Shorpa. 
Brou doscript:ló do los ~ctu;:,c:::lons: Aquesla ONG es va fundar ra ny 1993 j I reballa per fer roalital P.l dret a l 'educació 
que tenen Iotes !es criatures. Ho fa desenvolupant una xarxa d'csco~es actives al Ne pal. Eni re les aclivilals realitzades 
cal nsseoynla<: In crenclò de resco~a activa OaleKi, l'altabetilzacl6 de germans i pams J mares d'alumnes de t'escola, ~a 
facilitació do polits pr6slecs sense inle rés a les ramilies per tal d'en<leQar smpreses romiliors, la creació d'una xarxa 
d'escolos rut als, essent }a primcfil foaugurada l'escola Catalunya, E\ c~ntre de form.a-ctó de meslres, la casrt d'acollida 
per a meoor~ e.n situ~ciò da fisc soda I, la t:{ead6 d'una coHeccr6 do llibres de text pe-r a nens~ nenes de 2 a S anys. 

Projecto 4. Do nos i desenvolupament agroeco!ògic. 
Pals: E~ So lv ador. 
Entua.l: Cooporacció. 
Brou dO$Crfpt:ló del ptojeete: Aquest pro}ecle ptetén eontfíbuir al desenvolupament econòmic i soci¡;, I de fe!j' dones i éj 

seu grup fam mar a diferents comunilats. Conaetament pretén polenciat el ?rocés d'empoderamenl de la dona en el 
S(lclor (ural i rní!lorar $'alimonlació bàsica diària do les families rurals O~ la 4ona. Le!j' adívilats són capacitar a 30 dor\es 
-e n qüestions rl'llativ(ls a l*enrcc.ament de gènorn, ct:~pacitar 30 dones et) tècniques agroecológlques. posar e:n 
funcionumonl 3() gulliners i cuUivar SC parceh'es. · 

Projocto 5. Casal dols infants del Ravat 
Pals: Cata!unyíl~ Barcetont:~. 

Entitat 
Breu descrlpeló del proJecte: ts un programa de suport a l'actuació d'altres instancies educalives com la fam !Ha, 
l'escola, i de reforç i seguiment educat¡u ind¡vidual d'aquells nens/es $joves (3~18 anys), de les seves famnies, que es 
tro bell ~n situació do dosavantatge social. Els objeclius per l'any 2000 són: aprofundir las funcions dn reducadof/a 
respct:lo altre ba~ amb les famílies, eslablir uo piograma dé reforç escolar, prioritzar ols objnctius educatius que fan 
referència a les actituds I habi!ilats sodats dnls nens i nenes, PQtenci.ar ta unitat metodològica dels servets que engloba 
el pro~rarna. 

Projecte 6: Menjador osco lar a VaHec:ito 
Pals: Bolivia 
Entitat: Assoc;aç;6 EDUCO 
Pressupost 360.000 Pessetes 
Breu descripció dut projet:to: A l'Escola püb1ica (Fiscal) uniltlria de VaUecito (Municipi da San Ju!ién del 
Departament de Sants Cruz do fa Sierra} quo està endinsada en la se¡va a 35 Kms del Municipi i a ia que: assisteixen 
30 alumnes (entre primer i cJnquè de Primària} es van delectar ols scgUents problemes el mes d'agost Nens/es que 
deixaven d'anar a rescola perquà havien de fer feines familiars por obtenir ingressos, desnutrició í delgadesa, càries, 
arribaven cansats, no portaven roba d'abfic (a l'agost allà és hivern)_ febres i refredats mclt sovint o (•mal de ojo·) 
conjunliviHs, analitl:anlla dieta, ta majoria d'aquests alumnes n.omós feion dos àpats al dia que consistien bas¡çament 
en arròs i abans d'anar a l'esoola o a dormir alguns una miea de te aigualit amb un panet rodó peta. 
Es va voure la conveniència de muntar un menjador en el terreny de l'escola. Aquest menjador hav¡a de funcionar de 
fabrer a novembre. que són els mesos del cui'S. Els acords van ser: 1~ Els pares (homes} havien de construir el 
menjador. Els materials eren r~,~sla I motacU (fulla d'un llpus de palmera), 2~ Los mares. Cada una de eHes durani~Jna 
se1mana havia de fer el dinar, de manera rolll1iva. A la vegada que havien de lenir una relac¡6 moll estrela amb 
SACOA, 3-l'esco!a (profossor i alumnes) havien de fer un hort escoh;n, D'aquesta manem la d!eta podda assegurar~ 
se les vefd1.ues I hortaHsses, aliments als que -no ostavcn acostumats, 4- Els menús els confecciona tia SACOA (ONG 
sobre temes de salut) que és qui gestiona una posta sanilél'la. El mMjador es va posar on functonamcnl el mes de 
setembre amb 300$ d'una apor1ació. Es va fer una ¡nversió inicfal però cat cobrir res despeses a partir del mes do febrer 
del 200 I, quan els arurnnes inici'in el ¡;;:urs. 



FULL D'AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE 

{fer arribar per correu postal o intern a Zeroset BCN. IMS, PI Lesseps 1, 08023 Barcelona) 

En/Na. _____ _ DNI ___________ _ 

adreça feina, _____ _ _ 

telèfon feina_·------ ··-··-- -- e-mail 

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

Un descompte f ix de _ ______ pessetes cada mes. 
(oscti'lliu la qvanti(O;J( fixa quo creieu 4<1icntl 

Barcelona, de _ _ ______ _ de ____ _ 

Signaiura del treballador/a 

Marqueu la casella d 'aquell /s projecte/s que voleu recolzar i sobre els que podeu demanar 
Informació. Si no en marqueu cap, la vost ra aportació es repartirà entre tots els projectes a 
parts Iguals: 

x N" Nom ONG 
Projecte ProJecte Renresentant 

1 Desenvolupament de l' APS a Riberalta. Fase Medieus Mundi Catalunya 
11: Millora de la cobertura i aualitat. Bollvia. 

2 3 FASIC. Fòrum d'Associacions de Medicus Mundi, Entre Pobles 
Solidaritat Internacional de Catalunva. i Veterinaris sense Fronteres 

3 Construcció d'una escola equipada per a Amics de Vlcky Sherpa 
nens sense recursos. Neoal 

4 Dones i desenvolupament agroecològic. El Cooperacció 
Salvador 

5 Casal dels Infants del Raval . Barcelona Casal dels Infants del Raval 

6 Menjador escolar a Vallecíto. Bollvia. Associació EDUCO 
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