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Editorial 

Manifest per la pau, firmat per més de 82.000 persones, entre elles Ezequiel Adamovsky, Vittorio 
Agnoletto, Michael Albert, Tariq Ali, Patrick Bond, Leslie Cagan, Noam Chomsky, Bill Fletcher, 
Eduardo Galeano, Susan George, Marta Harnecker, Boris Kagarlitsky, George Monbiot, Suren 
Moodlar, Hector Mondragon, Tanya Reínhart, Carola Reíntíes, Arundhatí Roy, Lydia Sargent i 
Howard Zinn. 

Crec en la pau i la just(cia. 
Crec en la democràcia i l'autonomia. No crec que els EEUU, ni cap altre pars, hagi d'ignorar la voluntat 
popular i debilitar la legalitat internacional mitjançant pressiones i xantatges per aconseguir vots al Consell de 
Seguretat. 
Crec en l'internacionalisme. M'oposo a que cap nació vagi extenent una xarxa cada cop més gran de bases 
militars a tot el món, creant un arsenal sense parió al món. · 
Crec en l'equitat. No crec que els EEUU, ni cap altre pars, hagi de cercar l'imperi. No crec que els EEUU 
hagin de controlar el petroli del Pròxim Orient a favor d'empreses nordamericanes o com a palanca de control 
polític a sobre d'altres països. 
Crec en la llibertat. M'oposo als règimens brutals a lrak i a qualsevol altre lloc, peròtambé m'oposo a la nova 
doctrina de "guerra preventiva", que garanteix conflictes permanents i molt perillosos, i que ha donat lloc a 
qu~ gran part del món consideri que l'amenaça més gran per a la pau són els EEUU. Crec en una política 
exterior democràtica que recolzi l'oposició popular a l'imperialisme, a les dictadures i al fonamentalisme 
polític en totes les seves formes. 
Crec en la solidaritat. Estic amb els pobres i els exclosos. Malgrat una desinformació generalitzada, milions 
persones s'oposen a la guerra injusta, il.legal i immoral, i vull afegir la meva veu a les seves. Estic amb els 
lrders morals de tot el món, amb els sindicats de tot el món i amb la immensa majoria de la pobl<:~ció dels 
països del món. 
Crec en la diversitat. Estic a favor de la fi del racisme dirigit contra immigrants i persones de color. Crec en el 
cessament de la repressió interna i externa. 
Crec en la pau. Estic en contra d'aquesta guerra í les condicions, mentalitats i institucions que fomenten í 
possibiliten la guerra i la injustrcia. 
Crec en la sostenibilitat. Estic en contra de las destrucció dels boscos, la terra, l'aigua, els recursos 
mediambientals i la biodiversitat en la que es basa tota la vida. (segueixi 

Junta Directiva 
Xavier Bartoll 
Carme Borrell 
Imma Cortès 
Elia Olez 
David Jacobo 
Neus Mollet 
Isabel Rica rt 
Malca Roddguez 

(xbartoll@lmsb.bcn.es) 
( cborrell@l msb. bcn.es) 
(lcortes@lmsb.bcn.es) 
(ediez@imsb.bcn.es) 
( dejotage@hotma ll.es) 
(nmolletb@maU.bcn.es 
(lrfcart@lmsb.bcn.es 
(mrodrl@lmsb.bcn.es) 

Vocal 
Vocal 
Vocal 
f>residenta 
Vocal 
Vocal 
Secretaria 
Tresorera 

IMS 
IMS 
IMS 
IMS 
Via Públlca 
Relacions l nternacionals 
IMS 
IMS 

93 238 45 45 
93 238 45 45 
93 238 45 45 
93 238 45 45 
93 402 34 21 
93 402 n 92 
93 238 45 45 
93 238 45 45 



Crec en la justícia. Estic en contra de les insti tucions econòmiques, polltíques i culturals que promouen una 
mentalitat competititva, desigualtats econòmiques i de poder immenses, la dominació empresarial que arriba 
inclús a l'esclavitud. el racisme i les jerarquies sexuals i de gènere. · 

Crec en una polílica que redistribueixi els'diners que s'usen per a la guerra i els estaments militars, cap a la 
sanitat , l 'educació, la vivenda i la creació de llocs de treball. 

Crec en un món del qual les institucions polítiques, econòmiques i socials fomentin la solidaritat, promoguin 
l'equitat. maximitzin la participoció disfrutin de la diversitat i animin a assolir una democràcia plena. 
Crec en la pau i en la justrcia i, el que és més, em comprometo a treballar per la pau i la justícia. 

he rp :1/www. zmag .org/wspj 

Cf?gsum cfe{s projectes esco(flts a enguany_ 

"fortaleclmento del liderazgo y la participación de las mujeres en la gestlón del 
desarrollo local en el munícipio de Jiquilísco, El Salvador" 
ONG: Cooperacció. CI Sant Honorat 7 ppal, 08002 Barcelona 

www.cooperaccio.org 

Aquest projecte pretén recolzar l'enfortiment del lideratge i la participació de les dones del municipi de 
Jiquilisco mitjançant: processos de formaciói capacitació,assessoria i incidència política vers les institucfons. 
L'organització de dones ha aconseguit que el "Concejo Municipal" estableixi un acord per formular un "Plan 
Municipal de Acciones Positiva s a favor de las Mujeres" en el qual les dones hi han de participar. Alguns 
dels aspectes en que es vol treballar són: la incorporació de la perspectiva de gènere en l 'elaboració de Mape 
de Risc i Plans de Prevenció de Desastres i també en la cerca d'alternatives per facilitar la millora de la ' 
situació sòcio·econòmica de les dones. 
En seran beneficiàries 1 1 O dones que tenen un paper de lideratge en diferents organitzacions i institucions. 

"Fundació Arrels" 
Riereta 24 baixos, 08001 Barcelona 

www.arrelslundacio.org 

Aquesta és una fundació ubicada a Barcelona que va néixer l 'any 1987 amb l'objectiu d'atendre les 
persones sense sostre. D'entrada va ser un grup que formava part de la Fundació Sant Pere Claver, però 
l'any 1998 es va constituir en lundació. 
Els seus objectius són: dur a terme projectes propis d'atenció a les persones sense llar, detectar les persones 
en situació de precarietat i motivar-les per tal que millorin la seva situació, assolir nivells satisfactoris de relac ó 
personal en les persones ateses, aturar el procés de deteriorament personal, sensibilitzar als ciutadans sobre 
els problemes de la pobresa en la nostra societat i denunciar les causes de la pobresa i l'exclusió. 
~s una fundació que funciona fonamentalment amb voluntaris. El seu finançament és d'administracions 
públiques en una tercera part i la resta de donacions i organitzacions privades. 

In ormacions ZerosetcBC:N 

El 5 de març vam celebrar l'Assemblea de Socis General Anual Ordinària, 
en la qual es va exposar l 'estat de comptes, els canvis a la Junta Direc tiva 
i d'altres temes, l 'acta de la qual teniu tot seguit. 
Respecte al tema dels diners de la vaga que quedava pendent de solucionar~se, 
cal dir que va quedar ingressat al compte e( dia 14 d' abrH (3. 771,2 ) i el mateix dia es va 
fer la transferència als projectes (1885,60 per a cadascun). 

¡ 



)lssem6fea Çenera[ cf'enguany 

ACTA DE L'ASSEM8LEA GENERAL ORDINÀRIA, DIMECRES 5 DE MARÇ DE 2003 
S'excusen 6 socis i 1 vocal. 
Assisteixen 2 socis de l'escola A villar Chavorrós, 1 soci de la Oireccióde Serveis Educatius, 6 socis de Salut 

Pública i 3 socis de la Junta . A més, una simpatitzam. En total, 13 assistents. 
Es lliuren els resums dels projectes. · 
l a tresorera, Carme Borrell, presenta els comptes de l'exercici 2002 (1 gener a 3 1 de desembre}: 

lngt'_essos 
IM SP 1908,0 
Casagran 277,0 
Donacions 1142,0 
Interessos 1,2 
Total 3328,2 

Les despeses són els diners que es traspassen als 2 projectes finançats: 1650 (3300 }. Al compte queden 
els 28,2 . 

Es comenta que estem a l'espera de rebre els diners que Salut Pública no va pagar amb motiu de la vaga 
del mes de juny-2002 I que, prèvia petició formal, la direcció va accedia ingressar al compte de ZerosetBCN . 
Ja que són de l'exercici de 2002. quan es rebin es pagaran a les associacions beneficiàries de l'any passat. 

S'explica que el nombre to tal de socis avui és de 44. Oes de la tramesa de dfptics a tots els racons de 
l'Ajuntament hi ha hagut 18 nous socis, que representa un increment del 59%. Malgrat que el creixement 
d'una associació com la nostra, que depèn de la solidaritat, és lent, ens felicitem per haver trobat tantes 
persones que volen participar i confien en nosaltres sense conèixer-nos. S'explica que l 'objectiu per aquest 
any serà seguir l'expansió cap els Instituts Municipals. 

Degut a que alguns socis han de marxar d'hora, se'ls demana que es presentin com a vocals ja que hi ha 
molta feina a fer. Després de les candidatures, es presenten a votació els següents canvis de Junta: 

Baixa com a t resorera de Carme Borrell 
Baixa com a vocal de lourdes Egea 
Candidatura com a t resorera de Maica Rodríguez 
CandidatUia com a vocal de Xa•1ief 8.aftQ-t! 
Candidatura com a vocal d' lmma Cortès 

l'Assemblea vota afirmativament els canvis de forma unànime. Un document sign&t per la Junta sortint i 
entrant, haurà de ser presentat a la Generalitat per formalittar en el registre corresponent els canvis 
acordats. 

La secretària Isabel Ricart explica a l'Assemblea que aque$l mes de març es compleixen els 2 anys de 
l'Associació i que es pot demanar la Declaració d'Utilitat Pública si l 'Assemblea hi està d'acord. 
L'Assemblea vota afirmativament de forma unànime. 

S'explica la situació en que està l'assumpte del Comerç Just en les màquines de cafè municipals i 
l'Assemblea està d'acord en recollar la iniciativa, que ja es segueix en alguns centres. 

En concret, es parlarà amb la direcció de I'IMS per concertar-ho amb l'empresa de la màquina de cafè de 
la s• planta. 

Es passo a l'apartat dels projectes. La Isabel Ricart recorda que a l'Assemblea de 2002 es va decidir votar 
un projecte al 3er món i un altre entre els desfavorits de la nostra ciutat, però que això ho pot canviar 
l'Assemblea. El plantejament sembla correcte per a tots els assistents. 

Tot seguit, l'Enric Canet, representant del Casal del Raval, fa cinc cèntims del projecte de Barri Educador i 
abandona l'Assemblea. Se segueix amb els altres projectes i es vota. Cada soci vota dos projectes. les 
votacions són obertes i el resultat és: 
ARRELS 11 vots (Suport a les persones sense sostre de la ciutat de Barcelona) 
COOPERACCIÓ11 vots (Suport a les dones, El Salvador} 
CASAL DEL RAVAL 3 vots 
MEOICUS MUNOI 3 vots 

I.Jn soci explica alguns antecedents d' iniciatives 0,7% a l 'Ajuntament, en les que va participar. Se li 
demana que faci l 'editorial del següent butlletr. 

la Junta agraeix a tothom la seva assistència i es dóna per acabada l 'Assemblea. 
L._ _ _ _ _ . _ __ ........ ____________________ ______ _J 



Festa de ta Diversitat 2003 

Aquest any ZerosetBCN també ha tingut un espai 
compartit amb altres grups Zeroset d'empresa. 

Una colla de companys de Salut Pública va fer una gran pancarta en nom de tots i van anar a la 
manifestació en contra de la guerra. 

A Salut Pública també es va organitzar una mesa per a la consulta popular en contra de la guerra, 
amb una gran acceptació al barrí. Molta gent que passava pel carrer, demanava per signar. 
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