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2 Editorial

Les desigualtats socials i econòmiques augmenten des de 
la dècada dels 80. Som més desiguals  a nivell mundial i 
també a l’interior dels països. Aquesta és la principal con-
clusió de l’Informe Desigualtat Global 2018 presentat per 
un centenar d’economistes i persones expertes, agrupades   
entorn del World Inequality Lab. La tasca d’aquesta enti-
tat és recollir i analitzar dades de tots els països per analit-
zar l’evolució de la riquesa i la distribució de la renda. 
L’Informe està ple de dades que il·lustren aquesta evolu-
ció. Potser la més colpidora és que el 1980, a nivell mun-
dial,  l’1% de població de majors ingressos gaudís del 16% 
de la riquesa mentre que el 50% de la població (subrat-
llem-ho: la meitat de la població mundial) es repartia el 
8%. Tres dècades més tard, el 2016, aquell 1% ja dispo-
sava del 22%  mentre que la meitat de la població amb 
menys ingressos només posseïa el 10%: és a dir l’extrema 
desigualtat havia augmentat. L’Informe, però, també 
demostra que la desigualtat extrema no és un fenomen 
natural sinó resultat de polítiques diferents. És significatiu, 
per exemple, que el decil superior (el 10% de la població 

Junta ZerosetBCN amb majors ingressos) disposa del 55% de la renda a la 
Índia o del 61% a l’Orient Mitjà, mentre que a Europa 
disposa del 37%. En el gràfic que reproduïm es pot veu-
re aquesta desigual evolució de la desigualtat entre grans 
zones geopolítiques. Precisament aquest és el missatge 
d’esperança que apunta l’Informe: si la desigualtat i la seva 
evolució no és la mateixa i depèn de les diferents polítiques 
que els països apliquen, vol dir que la solució és política 
i que està al nostre abast. Entre les polítiques que han de 
formar part de la solució està, en primer lloc, dotar de més 
recursos els estats, perquè fruit dels processos neoliberals 
de desregulació, “en les darreres dècades els països s’han 
fet més rics però els governs s’han fet més pobres”. Per 
exercir la funció redistribuidora, cal augmentar la pro-
gressivitat del sistema impositiu i combatre l’evasió fiscal  
(s’estima que actualment el 10% del PIB mundial està 
en paradisos fiscals). En segon lloc, cal insistir en l’accés 
igualitari a l’educació (l’Informe dona xifres de les grans 
diferències, per exemple, en l’accés a estudis universitaris 
en funció de la classe social). I, finalment, promoure una 

Un món més desigual 
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ocupació més ben remunerada, és a dir, amb salaris dignes 
que afavoreixin una millor redistribució de la riquesa.
Aquelles i aquells que, com fem des de ZerosetBCN, inten-
tem impulsar experiències solidàries sabem que la coope-

ració és un imperatiu ètic, però que ha de servir també per 
impulsar iniciatives polítiques a nivell local i global, que 
són les que tenen capacitat de canviar realment un món 
desigual i els seus efectes injustos.

Percentage de la riquesa total que té el 10% de la població amb més renda



4 Notícies: assemblea

L’Assemblea ordinària de ZerosetBCN va tenir lloc el 12 
d’abril de 2018, amb assistència de 10 socis i sòcies (més 3 
delegacions o vots per correu). Els principals acords i infor-
macions van ser: 

Informe de secretaria
Pel que fa la difusió, l’any 2017, tercer any d’existència 
del  web del ZerosetBCN (www.zerosetbcn.wordpress.
com), es van rebre 1.180 visites de 358 persones, xifres que 
segueixen augmentant des de la seva creació (l’any 2015 es 
van produir 486 visites de 133 persones). 
El compte Twitter (@ZerosetBCN), també en funciona-
ment des del 2015, ja té 394 tuits i 148 persones seguido-
res. 
Es va publicar el butlletí ZerosetBCN n.21 a l’abril 2017. 
Es decideix que, a partir d’ara els butlletins no es faran al 
Nadal, sinó just després de l’Assemblea per tal de poder 
donar xifres més actualitzades sobre l’estat de l’Associació. 

L’any 2017 també es va fer la campanya de micromece-
natge per ajudar a persones refugiades (veure el requadre 
de la pàgina 7), que es va valorar molt positivament. Es va 
acordar  intentar realitzar una campanya cada any, amb 
tema a decidir per l’Assemblea o la Junta.
Pel que fa les persones associades, a l’actualitat som 57 
persones associades (25 de l’Agència de Salut Pública de 
Barcelona, 16 de l’Ajuntament, 7 del Consorci d’Educa-
ció, 1 de l’Institut Municipal d’Educació, 1 de l’Institut 
Municipal d’Informàtica, 1 de l’ICUB, 1 de Barcelona 
Activa, 1 de la Generalitat, i 4 persones que no treballen a 
l’Administració). L’any 2017 es va donar d’alta 1 persona 
al gener. Una persona es va jubilar, però vol seguir a l’As-
sociació i farà el pagament domiciliat. 
Finalment, es comenta que l’any anterior es van finançar 2 
projectes i que tota la informació sobre aquests projectes ja 
es pot consultar al web del ZerosetBCN. 

Informe de tresoreria
Es presenten els comptes anuals de l’exercici 2017. Durant 
l’any 2017 s’han recollit un total de 11.055,18€ (un 9,1% 
més que l’any anterior), dels quals 8.978,17€ de les quotes 
dels socis/sòcies, 2.320,00€ de donacions, 5.432,77 de la 
campanya per les persones refugiades (“Migranodearena” 
es quedava un 4% del recaptat) i 3,09€ dels interessos del 

Resum de l’assemblea  2018
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compte corrent. Gràcies a la campanya d’ajut a les perso-
nes refugiades es constata que és l’any que ZerosetBCN ha 
aconseguit aixecar més fons, com es pot veure en el gràfic.
S’informa que finalment sí es podrà aconseguir que 
l’Agència de Salut Pública de Barcelona doni els diners 
provinents de les vagues de persones treballadores. Es va 
consultar també a l’Ajuntament, però de moment encara 
no hi ha resposta positiva. 

Projectes finançats el 2017
L’any 2017 ZerosetBCN ha finançat més projectes i ha 
transferit més recursos a entitats socials que en anys ante-
riors, a causa de la campanya de micromecenatge.  
L’Assemblea va aprovar cofinançar dos projectes, mit-
jançant la votació dels socis/sòcies entre les 31 sol·licituds 
rebudes el 2017: 

• Projecte “Espai d’atenció als nadons” a Maputo 
(Moçambic), presentat per la Fundació MAIN (3.000 €) 
• Projecte “Marxa per la inclusió social”, projecte local pre-
sentat per l’entitat Transpirenaica Social Solidària (3.000 €).

Evolució dels ingressos anuals de ZerosetBCN 2001-2017
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Projectes aprovats pel 2018
Enguany s’han rebut un total de 22 projectes, 4 interna-
cionals i 18 locals. Es voten els projectes i s’inclouen els 
vots per correu. Com que aquest any tenim més d’11.000€ 
i rebrem els diners de la vaga de les persones que treba-
llen a l’Agència de Salut Pública de Barcelona es decideix 
subvencionar 4 projectes (2 internacionals i 2 locals) amb 
3.000€ cadascun, per la qual cosa cada assistents va poder 
votar per dos projectes per modalitat. 
Els 4 projectes seleccionats han estat:
• Projecte “L’Esport, Motor de Valors. Dinamització de 
valors, coneixement de l’entorn i prevenció de la radicalit-
zació per a joves mitjançant la pràctica de l’atletisme” de 
l’associació AMISI.

• Projecte “Malària zero a Santato Samba Dem” de l’asso-
ciació Àfrica, Stop Malària. 
• Projecte “Llars compartides. Cohabitatge per a gent gran 
amb rendes baixes” de la Fundació Privada Llars Compar-
tides.
• Projecte “Programa d’integració social i d’inserció labo-
ral adreçat a dones en situació penitenciària i en exclusió 
social” de la Fundació Privada ARED. 

En total han estat 15.000 € donats a entitats socials el 2017 (les dues votades a l’assemblea 
i les dues finançades pel micromecenatge per ajudar a persones refugiades):

• “Espai d’atenció als nadons” a Maputo (Moçambic),  Fundació MAIN...   3.000 € 
• “Marxa per la inclusió social”, Transpirenaica Social Solidària...............    3.000 €
• Alberg refugiats Welcommon (Atenes), Anemos Ananeosis......................    4.500 €
• Suport rescat persones refugiades, Proactiva Opean Arms.......................    4.500 €
• • • Total.....................................................................................................   15.000 €
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CAMPANYA “LA GENT DE LA CASA
AMB ELS REFUGIATS”

L’Assemblea de socis i sòcies va decidir realitzar, per 
primera vegada, una campanya de microdonacions 
per donar suport extraordinari a dos projectes d’enti-
tats que treballen per salvar i acollir en condicions 
dignes les persones refugiades en l’entorn del mar 
Mediterrani. En un cas es tractava de donar suport 
(compra de benzina pel vaixell) a l’entitat Proacti-
va Open Arms, fundada a Badalona i que porta a 
terme accions de salvament marítim amb els seus 
vaixells i les persones voluntàries. En l’altre cas, vo-
líem ajudar a l’entitat “Anemos ananeosis”, que ges-
tiona un alberg per a refugiats a la ciutat d’Atenes, a 
dur a terme un projecte de suport educatiu pels nens 
i nenes que hi habiten.

La campanya es va iniciar a finals d’abril, a través 
del web “Migranoderaena” i va estar activa fins a 
finals de juny. En aquests dos mesos, es van recollir 
5.777 € provinents de 141 aportacions de compan-

ys i companyes de l’Ajuntament. La difusió va ser 
digital, amb correus, ús de Twitter i, gràcies a la 
col·laboració de l’Ajuntament, de la Intranet muni-
cipal i d’un missatge a totes les persones treballado-
res. L’Associació va aportar-hi un ajut extraordinari, 
aprovat en la mateixa  Assemblea, de 3.455 € per la 
qual cosa s’han pogut transferir 4.500 € a Proactiva i 
4.500 € més a “Anemos ananeosis”.

En nom de les dues entitats  volem donar les grà-
cies a totes les persones que ens han ajudat perquè 
aquesta primera campanya fos un èxit, ja sigui 
mitjançant el seu suport econòmic o ajudant-nos a la 
seva difusió. Una campanya que no només ha servit 
per recollir més diners per recursos solidaris, sinó 
que ha permès que ZerosetBCN fos una iniciativa 
més coneguda entre els treballadors i treballadores 
de l’Ajuntament.
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Òscar Camps, President de Proactiva Open Arms, reco-
llint la donació de ZerosetBCN, amb membres de la Junta. 
Juliol 2017
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Transpirenaica Social Solidaria            

La Transpirenaica Social Solidaria (TSS) va néixer l’any 
2013, com un projecte de transformació sòcio-educativa 
per a joves en situació vulnerable, que els connecta amb 
persones, empreses i institucions en plena natura.
L’activitat central de l’associació és una travessa de 42 
dies pels Pirineus, a fi de promoure la inclusió social i la 
inserció laboral de joves en risc d’exclusió. Aquest any la 
Travessa es va iniciar el 10 de Juny al Cabo de Higuer 
(Hondarribia) i va arribar el 21 de Juliol al Cap de Creus. 
800 quilòmetres en 42 dies, connectant el mar Cantàbric i 
el mar Mediterrani. En aquesta experiència han participat, 
en moments diferents, 300 joves (entre 5 i 26 anys), amb 
la col·laboració de 150 persones voluntàries i del món de 
l’educació  i la implicació de 30 entitats socials. 
No obstant això, la Transpirenaica Social Solidària és un 
projecte que continua després de la travessa. La resta de 
l’any s’organitzen trobades, activitats culturals i sortides a 
la muntanya com la Marxa per la Inclusió on hi partici-
pen joves, professionals de diferents sectors, empresariat  

i amistats de la TSS amb l’objectiu d’establir una xarxa 
social solidària activa. 
L’ajut de ZerosetBCN ha estat destinat a subvencionar les 
despeses de la camioneta solidària. Es tracta d’una furgo-
neta de suport logístic i de seguretat (inclou part de les des-
peses del conductor, allotjament, sou i benzina) que dona 
suport logístic a les diferents etapes de la Transpireanica. 
La Transpirinenca Social Solidària 2017 també ha tingut 
el suport de la Fundació Formació i Treball, la Fundació 
IRES, la Fundació Pere Tarrés, la Fundació Cepaim, Càri-
tas Barcelona i Creu Roja Catalunya, entre d’altres. 
El 12 d’abril, coincidint amb l’Assemblea anual de Zero-
setBCN, responsables de la Transpirenaica van presentar 
el seu projecte i resultats en un acte públic que es va cele-
brar a la seu de Barcelona Activa.

Projectes finançats l’any 2017
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Carme Borrell
Txema Castiella
Èlia Díez
Mercè Gràcia 
Ana Novoa
Maica Rodríguez 
Elena Santamariña
Teresa Udina
Manel Vila

[cborrell@aspb.cat] 
[txemacastiella@gmail.com]
[ediez@aspb.cat] 
[mgracia@bcn.cat] 
[anovoa@aspb.cat] 
[mrodri@aspb.cat] 
[esantama@aspb.cat]
[tudina@bcn.cat]
[manelvilam@gmail.com]

Vocal 
President 
Vocal
Vocal 
Secretària
Vocal
Vocal 
Tresorera
Vocal

93 2384545 
93 3161220
93 2384545 
93 4012289
93 2384545 
93 2384545 
93 2384545 
93 2563937
93 2380661

Què és ZerosetBCN

Junta directiva

ZerosetBCN som una plataforma de treballadors i treballadores municipals que destinem una petita part de 
la nostra nòmina a projectes de cooperació nacionals o internacionals. Tu també pots sumar-t’hi, fent una 
donació mensual per ajudar a finançar projectes de solidaritat.

Què és ZerosetBCN?



11 Full d’autorització de descompte

En / Na       amb NIF    i número de matrícula
desitjo participar en el finançament dels projectes de ZerosetBCN. Autoritzo a fer un descompte mensual fix de    € a                                                                                               
                                                                  (indiqueu qui ha de fer el descompte: Ajuntament de BCN, entitat bancària, etc.).

Barcelona,    de  de 201

Signat,

Altres dades per a ZerosetBCN

Lloc de treball i adreça laboral
Telèfon de la feina    
Correu electrònic
Si no treballes a l’Ajuntament indica el compte bancari (codi IBAN)

Enviar l’autorització a:
Ana Novoa, ZerosetBCN, Agència de Salut Pública de Barcelona 
Plaça Lesseps 1 08023 Barcelona
Contacte: correu electrònic: zerosetBCN@aspb.cat, telèfon: 93 2384545

T’ANIMES?
 LA TEVA APORTACIÓ

AJUDARÀ A MOLTES
PERSONES ARREU!

En compliment de la LOPD (llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal 15/1999 de 13 de desembre i la Direc-
tiva Europea 2016/680 de 27 d’abril), ZerosetBCN us informa que les vostres dades seran incloses, o bé ja ho estan, en un fitxer 
registrat a nom de l’entitat, amb la finalitat de poder-vos informar de les nostres activitats. Podeu exercir el dret d’accés, rectifica-
ció, oposició i cancel·lació de les vostres dades, adreçant-vos per escrit a ZerosetBCN@aspb.cat o bé a l’adreça de ZerosetBCN
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