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Editorial 

Estimats companys i companyes, 

si t ot ha anat bé, estareu llegint aquest butlletf asseguts a la sala del Convent de Sant Agustl. on estem 

fent la present ació pública al conjunt dels treballadors de l'Ajuntament després de 2 anys d'esforços. No ha 

estat fàcil i ho sabeu els que ho heu vi scut de prop. Vam haver d'estructurar les idees. agafant exemple 

d'altres associacions que funcionen fa anys com la de l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i la del 

Euskadi Osakidetza (Servei de Salut d'Euskadi). Vam confegir els estatuts. Vam fer tota la paperassa per 

legalitzar l'associació, no perdent de vista els assumptes amb Hisenda tot demanant l'exempció del 

pagament de l' IVA. Vam haver d' imaginar i crear el butlletl i ,aqucst últim any, idear la manera de donar a 

conèixer l'associació fora de l'Institut Municipal de Salut Pública. 

Per sort, hem rebut ajudes per totes bandes: la direcció de I'IMS ens ha facilitat l'ús de totes les 

instal.lacions i ha ingressat els diners estalviats a la vaga de juny; un simpatitzant ens va fer el logo; a 

nòmines van crear l'aplicació per al descompte automàtic; un dissenyador, mitjançant lo lluna, Imatge per 

a la Cooperació. ha dissenyat el díptic; Barcelona Solidòrio s'ha fet càrrec de la seva impressió; La 

Municipal ens va publicar un article sobre l'associació i ens reserva dues pàgines properament,. .• I sobretot, 

els socis i les sòcies, que, a més de la quota, han seguit col.laborant amb idees, paciència, confiança i 

treball. Sense ells, res d'això tindria sentit. 

Les persones a les que van dirigits els projectes i tots els nostres esforços. seran els únics beneficiaris. els 

que rebran els fruits de tots aquests maldecaps. 

Esperem que els siguin d'utilitat . 
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• Tenim els primers socis que no són de Salut Pública i la seva adhesió ens ha servit per comprovar 

que el sistema d'ingrés directe a través de nòmines de la Casa Gran funciona perfectament. 

• Poc a poc degoten adhesions de tot l'Ajuntament: Ca~a Gran, Estadfstica, Torrent de l'Olla, 

districtes degut a la tramesa de dfptics. Gràcies per la vostra confiança. 

• Seguim tenint participacions de socis externs: uns jubilats encantadors que ara viuen a Salobreña 

(Granada I i un company, que s'ha reincorporat a la seva feina anterior. 

• A la pàgina següent hi trobareu la invitació per a la presentació dels Projectes finançats per 

ZerosetBCN. t.a plaça de l'Acadèmia és al costat de la Plaça de Sant Agustl Vell i e! metro més proper 

és Arc de Triomf. Els representants de les ONG subvencionades enguany ens faran una presentació 

dels seus projectes. Sabrem on s'utilitten els nostres diners. 

Us hi esperem a tots. 

El dia 25 de setembre es va dirigir una carta al Director de Recursos per a que els 

diners que es van descomptar a la gent de Salut Pública que va fer la vaga del 20 de 

juny, s'ingressés al compte de ZerosetBCN, per utilitzar-lo per a la cooperació. 

Hem tingut dues donacions de socis, a part de la quota habitual: una de 150€ i una 

altra de 400€. 

Us recordem que a primers d'enguany, a la reunió anual de socis i sòcies del ZerosetBCN, es van 

decidir els projectes beneficiaris: un a la ciutat de Barcelona, el Casal dels Infants del Raval i un altre a 

Guatemala, Enfortiment de l'activitat productiva I organitzativa de les dones maies en l'àmbit rural 

guatemalenc, coordinat per Cooperacció. 

Aquest any, les nostres aportacions als projectes seran més substancioses que l'any passat : ara ja 

estem passant el rodatge. Gràcies a l'ajuda dels socis i de tots els que ens han ajudat a obrir portes. el 

ZerasetBC N es va semblant al que, en un inici, voli em: una associació independent. formada pels 

treballadors i treballadores de l'Ajuntament de Barcelona, que destina tot~ els diners recollits als 

projectes, sense fer cap despesa interrnitja. 



N el dia 17 de desembre a les 7 de la tarda, 

Aquest díptic és el 
que repartim per a 
la difusió de 
l'associació 
ZerosetBCN a tot 
l' Ajuntament . Ha 
estat finançat per 
La Lluna i per 
Barcelona 
Solidària . 

Com que som molt 
poca gent, si pots 
reenviar aquest 
butlletí a personal 
de l'Ajuntament 
que coneguis, 
ajudaràs a dur a 
terme la difusió. 
Aquesta és molt 
difícil degut a 
l'escampada de 
centres municipals 
per tota la ciutat. 

mJ 
Quedeu convidats a l'acte de presentació del 

Zeroset BCN 

al Centre Cívic del Convent de Sant Agust í, Plaça de 

l'Acadèmia s/n. 

Modera: Txema Castiella, soci. 

Presentació dels projectes d'enguany 

Elia Oíe;r:: ZerosetBCN 

Enric Canet: Casal del Raval 

Caria Cors: Cooperacció 



ZerosetBCN 
FULL D'AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE 

En/Na ------ -·--- - -·-------· 
amb NIF _____ ;número de matricula ______________ _ _ 

desitjo participar en el finançament dels projectes de cooperació amb el desenvolupament. 

Fins que demani l'anul.lació d'aquest document. autoritzo l'Ajuntament do Barcelona a fer un 

Descompte mensual flx d& _ _ _ ______ _ euros. 

Barcelona, ---·---de_·····- ---· de 2 00 __ 

€i7 
BCN 

S ignat: _ ___ ____ _ 

Altres dades per a ZerosetBCN 

Lloc de treball i adreça laboral (on rebràs la documentació no electrònica) 

Telèfon feina __________ _ ______ emall_ ·····-----··---------· 

Tramet aquest a autorització signada per correu intern o per correu ordinari a: 

ZerosetBCN 
Institut Municipal de Salut Pública 
Plaça Lesseps, 1 5 8 planta 
08023- Barcelona 

Si tens algun dubte contacta amb nosaltres: 

Carme Borrell 
Elia D!ez 
David J acobo 
Neus Mollet 
Isabel Aicart 

{cborrell@imsb.bcn.es) 
{ediez@imsb.bcn.es) 
(dejotage@hotmail.coml 
{nmolletb@mail.bcn.es) 
(iricart@imsb.bcn.es) 

tel 93 238 45 45 
tel 93 238 45 45 
tel 93 402 34 21 
tel 93 402 72 92 
tel 93 238 45 45 
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