
ABRIL 2002 
Editorial 

Ja hem fet la primera Assemblea Anual Ordinària. Ha fet un any que l'associació ZerosetBCN 
fa camí, dos anys des que va ser imaginada. Fins el moment en que la tresorera ha fet les 
transferències a favor dels projectes escollits pels socis, hem tingut moments molt difícils en 
que les moltes hores de feina semblava que no donaven fruits, que tot avançava tan 
pesadament que no arribaria mai enlloc. Enor. Com podreu comprovar si consulteu el nostre 
arxiu, les quotes dels socis ja estan en mans de les associacions beneficiàries i hem acordat 
amb el Departament de Gestió Econòmica de Personal les fórmules que permeten els 
descomptes automàtics dels nous socis de la Casa Gran. 
Hi ha 6.800 treballadors a la Casa Gran. Si només un 5% volgués fer-se soci, serien 
aproximadament uns 340 socis nous. Una alegria i una gran feinassa. 
Degut a que som conscients del volum de feina que ens pot caure al damunt, hem demanat un 
ajut al Programa Barcelona Solidària 2002 per aconseguir els recursos logístics que ens 
permetin tirar endavant. 
Amb l'augment de socis i sòcies. també augmentaran els ingressos pels projectes i vindrà gent 
de tota mena amb ganes de treballar en la solidaritat dels funcionaris municipals i de substituïr 
els components de la Junta, per seguir amb empenta nous projectes. 
L'Assemblea va decidir acotar el nombre de projectes i deixar-lo en dos, per no diversificar 
massa les ajudes i per centrar l'atenció tant de la Junta com dels socis i sòcies. 
Els dos projectes que que ens ocuparan aquest any són a Guatemala i a Barcelona 
respectivament. Hem volgut ajudar en el finançament d'un projecte al tercer món i un altre a 
l'anomenat quart món de casa nostra. entre les persones amb desavantatge social de la nostra 
ciutat. El primer segueix la hipòtesi que assumeix que sí s'ajuda a les dones en la seva 
productivitat, elles i la seva família tindran les necessitats cobertes, es podran escolaritzar la 
canalla í millorarà la salut de tota la famil ia. Per tot això hem escollit un projecte d'ajuda a 
dones. El segon ja és un projecte conegut per nosaltres: El Casal del Raval. que és un 
programa de suport a la família i l'escola en infants i joves en situació carencial, conflictiva o de 
risc. 
Esperem que aquest any puguem ajudar força a aquestes associacions. 
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Resum de l'Assemblea General Anual Ordinàrk 
27 febrer 2002 

Informe de Tresoreria : Febrer a desembre de 2001 

INGRESSOS 
13 socis/es paguen a través de nómina 
3 socis/es fan donacions 
7 socis/es col.laboren amb treball 

TOTAL INGRESSAT ........ ........... 250.600 ptes .... ..... . 1.506,13 € 

DESPESES 
Cooperacció .......... .. ... ........ .. ....... 100.500 ptes ............ 604,01 € 
Medicus M undi .... ..... ................... 57 .100 ptes ............ 343,17 € 
Amics de Vicky Sherpa ............... 42.100 ptes ............ 253,02 € 
Casal dels Infants del Raval. ... ... 23.600 ptes ............ 141,83 € 
Associació Educo.................... .. 27.400 ptes ....... .... 164,67 € 
TOTAL OESPESES ................... 250.700 ptes ......... 1.506,73 € 

Memòria d'activitats 

"' Maig 2000- Comencen /es reunions per crear l'associació. 

"' Octubre- Creació dels documents interns. Elecció dels projectes. Es redacten el. 
estatuts. Un soci (en Rafa) dissenya ellogo. 

"' Desembre· Es decideix el nom de /'associació. Es preparen els documents per '· 
inscripció al Registre d'Associacions. 

"' Gener 2001- S'obre el compte corrent. S'inscriuen eis primers socis. 

"' Març -Resolució positiva de l'expedient del registre d 'associacions. Es decideix , 1 
del butlletí de l'associació. Edició del primer butlletí. 

"' Juny- El dibuixant Ventura de La Vanguardia ens envia uns quants acudits de ' . 
social per afegir al butlletí. Parada de ZerosetBCN a la Festa de la Diversitat. Seg(;, . 
butlletí. 

"' Juliol • Hisenda reconeix que som una entitat de caràcter social i ens eximeix d, , .r 
l'IVA. 

" Estiu -Publiquen a La Municipal l'entrevista que van fer a part de la Junta Direc; · 
L'article aporta 3 socis més, un de fora de 1'/MS i dos companys jubilats que viuen ' 
Salobreña (Granada) i que participen amb donacions directament al compte de 
l'Associació. 

"' Octubre • Contactes amb el servei de nòmines de la Casa Gran. Edició del ten 
butlletí. 

"' Novembre -Ens proposem fer una presentació pública dels projectes a La Farí: 
peró per complicacions i manca de temps s'aplaça. 

"' Febrer· El programa de descompte automàtic de la nòmina de la Casa Gran es, 
punt i els impresos per autoritzar í donar-se de baixa s'han consensuat. Es fan els 
ingressos a /es ONG del que s'ha recollit per als projectes durant l'any 2001 {1506 



Projectes per al 2002 
L'Assemblea decideix ajustar el nombre de projectes a dos, un en un país del tercer 
món i un altre a casa nostra. 
Enfortiment de l'activitat productiva i organitzativa dc les doncs ma ies en l'àmbit 
rural gualtemalenc 

Projecte d'Ad em i, l'associació de dones lxpiyacoc, una associació de dones maies 
a Guatemala, canalitzat per Cooperacció. 

La situació econòmica, social i política de Guatemala con tinua marcada per les 
dificultats de posar en pràctica els Acords de Pau. Els sistema econòmic, social, 
polític i cultural exclou a la majoria de la població I el 60,4% és població indígena 
que arrossega l'estereotip de pobresa, ignorància, brutícia i servitud) . Com en altres 
països, la inequi tat per a les dones té el seu origen en un sistema ideològic i cul tural 
que les subjecta a l' autoritat masculina i les deixa sense voluntat, opinió ni autoritat 
pròpia. A l' àmbit de la salut cal assenyalar que un 63% de les indígenes d'àmbit 
rural es troba en situació d'alt risc amb una major taxa de morbi-mortalitat materna. 

Davant la situació d'exclusió i discriminació per gènere i ètnia en les organitzacions 
comunitàries i en el si de les famílies, el projecte vol potenciar els recursos econòmics 
de les dones a través de crèdits. Això afavoreix que pugui manifestar el seu 
protagonisme i evidenciar la seva capacitat d'administració. També es preveu 
l'atorgament de crèdits a 350 dones per a invertir en les seves activitats productives 
(agricultura, artesania, ramaderia i petits negocis) i recolzament a la comercialització. 

Es faran capacitacions tècniques per a que millorin la rendibilitat de les seves 
activitats productives, per elevar l'estatus a la comunitat í intercanviar experiències amb 
altres dones. 

Esperem que com a resutltat, les dones comptin amb recursos per satisfer les seves 
necessitats i les de la família i tenen participació en els òrgans decisius de les seves 
comunitats. 

Casal de Temps de Lleure- Casal Obert 

El Casal dels Infants del Raval és un programa que cofinancem per segon any. La 
seva feina és de suport a la f amília i a l'escola dels nens i joves de 3 a 18 anys amb 
desavantatge social i en situacions carencials i de risc. 

Els objectius del programa són garantir les necessitats bàsiques, assegurar 
l'escolarització, normalitia_r: el temps de lleure, prevenir la marginació, potenciar la 
participació dels pares; transmetre criteris educatius, pautes i habilitats. 

En concret, el projecte actua sobre les mancances higièniques, l'alimentació deficient, 
els problemes de salut sense seguiment, la desatenció, els dèficits en la seva protecció i 
en les manifestacions afectives, l' absentisme o fracàs escolar, l' explotació, les 
condicions econòmiques familiars insuficients, la precarietat de la vivenda, el baix nivell 
cultural dels pares, la situació legal no regularitzada , els treballs marginals o delictius, 
els problemes amb la justícia, la cronicitat en la dependència dels serveis socials i els 
problemes d'addiccions a la familia. 

Esperem que el resultat del programa sigui la millora en tots aquells aspectes en que 
vol incidir sobre là canalla del barri. 



Heu pensat en unes vacances diferents? 

Voleu unes vacances creatives i productives? 

Moltes destinacions dels viatges que es fan 
durant les vacances són a Amèrica Llatina, 
Àfrica o Àsia. A tocar dels paratges 
espectaculars i paradisíacs freqüentats pel 
turisme massiu, s'hi amaguen les necessitats de 
les persones que hi viuen, de vegades en unes 
condicions deplorables. Només els viatgers que 
prescindeixen dels tòpics saben viure 
experiències intenses. Viatgers sense Fronteres 
es proposa aglutinar aquests viatgers solidaris i 

dur a terme alguns projectes adreçats als països escollits per a les vacances: 
subministrament de material didàctic a Costa Rica, construcció de pous a Kenya i 
Etiòpia, suport a una reserva de ximpanzés a Zàmbia .... 

Cliqueu-hi ! 

http://home3.worldonline.es/viatgers/ 
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