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Conferència Mundial contra la Sida, Tailàndia 2004: L’esperança de vida es desploma per
sota dels 45 anys a 20 països a causa de la sida

Sobreviure és una tasca àrdua a part del planeta. Hi ha 20 països on l’esperança de vida en nèi-
xer no supera els 45 anys, menys de la meitat de la que disfruta la població del Japó (81,9 anys),
Mònaco (81,2), Suissa (80,8), Suècia (80,4) o Espanya (79,6), segons l’informe de l’Organització
Mundial de la Salut (OMS) d’aquest any, amb dades de 192 països.

Els 20 països esmentats amb menor esperança de vida a l’any 2002 són tots africans, amb l’ex-
cepció d’Afganistàn. Si s’eleva el llindar de l’esperança de vida a 50 anys, dotze països més es sumen
a la primera llista, també africans excepte Haití. Les condicions de pobresa, els conflictes armats
i la sida expliquen tanta mortalitat prematura. Hi ha països com Suazilandia, Botsuana, Lesoto,
Zimbabue, Sudàfrica i Namíbia on la infecció pel VIH afecta a més del 20% de la població adulta
i als dos primers casos a quasi un 40%, segons l’informe del programa de les Nacions Unides per
la sida (ONUSIDA), difós aquesta setmana.

La població de Lesoto ja té una esperança de vida inferior als 36 anys. Només a Sierra Leona, el
registre és pitjor: 34 anys. Però en aquest país, situat en una regió on menys del 7% de la població
adulta és portadora del VIH -un percentatge inferior als del centre i sur d’Àfrica-, la mortalitat pre-
matura no es dèu únicament a la sida sinò també als conflictes armats. ONUSIDA vaticina que
Suazilandia, Zambia i Zimbabue s’uniràn aviat al club de l’esperança de vida de 35 anys perquè
pocs malalts de sida accedeixen a un tractament amb antirretrovirals.

L’esperança de vida als països australs amb una major incidència de sida arriba pel cap alt als 50
anys, cosa que significa que l’epidèmia l’ha disminuït en 13 anys. ONUSIDA assegura que en 38
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països del món l’esperança de vida ha baixat des del 1998 a causa de la mortalitat per sida.

Aquesta situació afecta l’estructura demogràfica, ja que als països més afectats per la sida, un 62%
dels joves de 15 a 24 anys estan infectats, o sigui que no arribaran a envellir. ONUSIDA indica
que a 38 països africans, la població al 2025 serà un 14% inferior a la que s’estima que seria, de
no existir la sida, i que, en els sis països més afectats per l’epidèmia serà un 33% menor.

Com la sida afecta sobretot a persones de menys de 40 anys, té una gran repercussió socioeco-
nòmica. Minva la mà d’obra de l’agricultura i redueix el nombre d’estudiants. A Zimbabue, per exem-
ple,  dos de cada tres dones que moren de sida, són les que aporten els ingressos de la família.
L’epidèmia enforteix les xacres que pateixen els països pobres, des de l’explotació infantil a la fam.
ONUSIDA assenyala que a Camboia (2,7% adults infectats pel VIH) s’ha constatat aquest últim
any que en una de cada cinc famílies afectades per la sida, s’obliga els infants a treballar i un de
cada tres d’aquests nens i nenes es converteixen en la font principal dels ingressos familiars.

Com a conclusió cal dir que dos de cada tres infectats per la sida i un 24% dels 840 milions de
persones desnodrides del món, viuen a l’Àfrica subsahariana. 

MARTA RICART  (Traducció del castellà i adaptació:  Junta Directiva de ZerosetBCN)
La Vanguardia 11-07-2004

Els medicaments contra la sida al Tercer Món

Els elevats preus dels medicaments contra la sida han estat fins ara el principal escull que ha impe-
dit utilitzar-los al Tercer Món. D’aquesta manera, la major part de la població infectada ha quedat
exclosa dels tractaments més avançats. La manca d’infrastructures sanitàries també ha contribuït,
en molts casos, a empitjorar el panorama. Davant aquesta situació, diferents països ja han adver-
tit que podrien passar per alt les llicències i crear genèrics, molt més barats. 

A la Conferència Mundial contra la Sida, el secretari general de les Nacions Unides, Kofi Annan,
ha exigit als Estats Units que s'utilitzin els mateixos diners en la lluita contra el virus del VIH que en
la lluita contra el terrorisme. Les abundants manifestacions al carrer també feien aquesta petició
als països desenvolupats.

Un grup d’ONG ha denunciat que la indústria farmacèutica segueix negant al Tercer Món la pos-
sibilitat d’aconseguir medicaments bàsics contra la sida, igual com passa amb altres malalties mor-
tals com la malària. Les organitzacions Oxfam, Metges sense Fronteres, Third World Network i
Consumer Project of Technology, han reclamat que es compleixin les directrius que l’OMC va aprovar
a la Conferència de Doha. D’aquesta manera, un estat podria promulgar una llicència obligatòria
provisional que permetria, en cas de crisi, saltar-se les patents. El clam de les ONG, però, no ha
trobat massa receptivitat en la indústria ni tampoc en els països més desenvolupats, a causa de
l’alt cost de la recerca farmacològica i l’interès que tenen  en optimizar els seus beneficis. 

Des de ZerosetBCN també fem ressò d’aquesta petició.

La Junta
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Resum de l’ Assemblea General Ordinària de Socis/sòcies de ZerosetBCN

L’assemblea es va realitzar el 4 de febrer de 2004 i hi van participar 12 persones. A continuació
es resumeix l’informe d’activitats presentat per la secretaria, l’informe de tresoreria, els projectes
a ser finançats l’any 2004 i algunes de les propostes fetes per les persones presents. 

Informe d’activitats de l’any 2003

- Com els darrers anys, vàrem estar a la Festa de la Diversitat a l’estand de treballadors pel
Zeroset.Tot i que aquesta activitat no fa augmentar el nombre de socis/sòcies, creiem que val la
pena mantenir-la ja que ens dóna visibilitat i ens permet mantenir el contacte amb altres empreses
que fan iniciatives similars.

- El mes de juny, l’Elia Díez i la Isabel Ricart, juntament amb uns companys de l’Institut Municipal
d’Educació (Manel Vila i Toni Gallardo) varen fer una xerrada en aquell Institut per tal de difondre
el ZerosetBCN. Cal dir que ara ja tenim alguns socis/sòcies d’allà.

- També hem aconseguit que l’Institut Municipal de Disminuïts i l’Institut Municipal d’Informàtica ofe-
reixin la possibilitat de tenir socis/sòcies ja que permeten treure la donació de la nòmina dels tre-
balladors i treballadores. Ja tenim 4 socis/sòcies i sòcies d’aquests instituts. 

- Estem sol.licitant la Utilitat Pública de la nostra ONG. Si ens ho concedeixen, la Junta ha  deci-
dit no acollir-se als beneficis, ja que cada any s’ha de presentar un enorme petrecol comptable i
els beneficis fiscals tant per als socis/sòcies com per a l’associació, ara per ara no serien impor-
tants, ja que parlem de pocs diners. Però quedaria preparat per un futur en el qual l’associació pot
ser molt més gran.

- El mes de juliol passat vàrem fer un dinar els socis/sòcies i les sòcies per celebrar que ja érem
50.  A finals de l’any 2003 ja erem 56 socis/sòcies i sòcies. Aquest 2003 s’hi han apuntat 11. Som
concients del que ens està costant ampliar el nombre de socis/sòcies, sobretot si ens comparem
amb d’altres associacions de treballadors i treballadores pel 0,7 d’altres administracions públiques
i empreses. De tota manera, necessitem ajuda dels socis/sòcies per imaginar campanyes i dur-les
a terme. A la figura següent s’observa l’evolució del nombre de socis i sòcies entre 2001 i 2003.

NOTÍCIES ZerosetBCN
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- Com podeu observar, tenim un nou disseny del Butlletí. Hem d’agrair la col.laboració voluntària
de l’estudiant de disseny gràfic Alba Daví en el nou disseny.

- Es va dissenyar un formulari destinat a les ONG que vulguin sol.licitar finançament a ZerosetBCN.
Això va facilitar que abans de l’ assemblea tots tinguéssim els resums dels projectes per poder votar
amb un coneixement més profund de la situació.

-  En Txema Castiella va escriure una nota sobre ZerosetBCN a El Butlletí La Mosca al Nas. Aquest
és el Butlletí de la Plataforma de Treballadors / res de l’Ajuntament de Barcelona “Per la Pau, Aturem
la Guerra”. Si voleu informació sobre aquesta plataforma la podeu trobar a: www.xarxabcn.net/tabper-
lapau o bé al correu electrònic tabperlapau.gt@xarxabcn.net.

- Zeroset ha estat incorporada al Fitxer General d’Entitats Ciutadanes de l’Ajuntament. És un
instrument per a les relacions de totes les entitats ciutadanes amb el govern de la ciutat. 

-  S’informa sobre la possibilitat de tenir un web. De fet, tenim els arxius HTML fets i només s’hau-
rien de penjar. De tota manera, caldrà veure si es pot penjar del domini de l’Ajuntament. 

- La Isabel, explica que aquest any el moviment difusori ha estat més aviat minso degut a la manca
de temps material per a dedicar-li, ja que tenim càrregues laborals importants i tot això ho fem fora
de l’horari laboral.

Informe de Tresoreria

L’estat de comptes de l’any 2003 va ser el següent:

Ingressos de socis/es a través de la nòmina: 5047,92 Euros
Altres donacions: 196,12 Euros
Comissions bancàries: 2,38 Euros

Estat de comptes a desembre de 2003: 5.220,24 Euros 

Tots aquests diners s’ingressen als projectes finançats l’any 2003. 

A la figura següent s’observen els ingressos que hem tingut els darrers anys. L’any 2002, el fet que
l’Agència de Salut Pública donés els diners descomptats en la vaga del juny va fer incrementar els
ingressos de forma important.
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Projectes a finançar l’any 2004 

Apart de les persones que estaven a l’assemblea, es varen rebre 17 vots per correu amb la but-
lleta facilitada i 1 vot per correu electrònic. Tots ells confidencials.

Resultats de les votacions: vots

1.- Associació Punt de Referència 10
2.- Casal dels Infants del Raval 8
3.- Xarxa Nou Barris Acull 8
4.- Plenty 3
5.- EDUCO 9
6.- Cedesco 2
7.- Cooperacció 4
8.- Fundació Clínic 3
9.- Instituto Albam 3
10.- Medicus Mundi 1

En l’apartat següent d’aquest butlletí es resumeixen els dos projectes que es finançaran (de
l’Associació Punt de Referència i d’EDUCO).

Comentaris i suggeriments dels socis i sòcies

La Maribel i la Teresa es proposen ajudar l’Associació amb les presentacions i els actes de difusió.
Proposen anar les dues al Laboratori, Veterinària i Mercabarna. 

La Teresa diu que ha sortit una llei nova sobre les Associacions sense ànim de lucre i que ens hem
de registrar al Ministeri de l’Interior. Ens passarà la llei i us ho farem saber.

En Francesc proposa fer algun moviment prospectiu per fer un acte de difusió a l’IMI.

L’ Elia proposa que cada soci recordi de nou i faciliti la inscripció en el seu lloc de treball, posant
díptics i fulls d’adhesió damunt de les taules per anar fent difusió de forma personal, amb l’esforç
de tots.

També s’hauria de fer alguna cosa a l’Institut Municipal de Disminuïts, però hauriem de contactar
amb algun soci interessat en ajudar.

La Núria (IMEB) proposa d’enviar una petició als directors dels centres educatius per a que s’in-
clogui un comentari sobre el ZerosetBCN al claustre. Ens farà arribar la llista dels centres i un esbós
de la petició. 

La Carme proposa posar el díptic i el full d’adhesió a la carpeta de rebuda de la gent que entra a
treballar a l’Agència. La Carme diu que es posarà en contacte amb la responsble de Comunicació
per parlar-ne.
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Projectes que ZerosetBCN financia l’any 2004

Projecte “Esmorzar escolar” 

Entitat: Educo-BCN. País Beneficiari: Bolívia, Municipio de San Julián (Departamento de Santa Cruz
de la Sierra). 

L’objectiu del projecte és millorar l’alimentació a les escoles beneficiàries, fent que els partíceps
principals siguin la gent del país. 

Educo-BCN és una entitat que treballa amb Bolívia, el segon país més pobre de llatinoamèrica.
Els objectius de l’associació són la millora cultural i intel.lectual dels països del Tercer Món. 

Projecte “Acompanyament i acolliment de joves ex-tutelats majors de 18 anys”

Entitat: Associació Punt de Referència. País Beneficiari: província de Barcelona.

Aquest projecte va dirigit al col.lectiu de joves, autòctons i immigrants, que han estat tutelats per
la Direcció General d’Atenció a la Infància i Adolescència que han passat per diferents centres resi-
dencials i que, a l’arribar a la majoria d’edat, es troben en una situació de risc social que afecta al
seu procés de socialització i integració social i  laboral.

Els objectius són: afavorir l’autonomia dels joves, promoue un rol actiu en la societat, ampliar la seva
xarxa relacional, promoure la participació de la societat en relació a la problemàtica dels tutelats i
ex-tutelats, formar els joves voluntaris que acompanyen als ex-tutelats i donar a conèixer la situació
d’aquests joves.

El programa es desenvolupa en dues accions específiques:
Acció 1: Programa de referents: Acompanyament dels joves ex-tutelats majors de 18 anys.
Acció 2: Programa Acull: Acolliment de joves ex-tutelats en famílies.

Altres activitats de ZerosetBCN

Tal com va proposar la Núria a l’assemblea, s’ha enviat una carta als directors i directores de 80
centres educatius municipals demanant-los que donin a conèixer la nostra associació a través dels
canals habituals del centre. A través d’questa campanya hem aconseguit un nou soci. Caldrà seguir
treballant per difondre la nostra iniciativa.

S’ha constituït un consorci específic de col.laboració entre ZerosetBCN i Cooperacció per a la rea-
lització del projecte “Introducció de cacau i sucre de comerç just al sector del vending a Barcelona”.
Així mateix, s’ha sol.licitat finançament per aquest projecte a Barcelona Solidària.

 



En/Na
amb NIF i número de matrícula
desitjo participar en el finançament dels projectes de cooperació amb el desenvolupament. Fins
que demani l’anul·lació d’aquest document, autoritzo l’Ajuntament de Barcelona a fer un
descompte mensual fix de euros.

Barcelona, de de 200 .

Signat,

ENVIAR L’AUTORITZACIÓ A

Altres dades per a ZerosetBCN

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

Telèfon de la feina
Correu electrònic 

ZerosetBCN
Agència de Salut Pública
Plaça Lesseps 1, 5a planta
08023 Barcelona

[Per a qualsevol consulta podeu trucar-nos als telèfons que trobareu a la portada del butlletí.]

FULL D’AUTORITZACIÓ DE DESCOMPTE

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

 


