
 

17 d’octubre, 
Dia internacional per a l’eradicació de la pobresa 

 



Per què el 17 d’octubre? 

El 1993, l’Assemblea General de Nacions Unides 
aprova la resolució  47/196, que estableix  
el 17 d’octubre com a Dia internacional  
per a l’eradicació de la pobresa. 
 

A Catalunya, diverses plataformes i organitzacions no 
lucratives commemoren aquesta jornada alertant sobre la 
pobresa que patim al nostre país –el 21,9% de la població  
viu sota el llindar de la pobresa– i arreu del món, agreujada 
darrerament per la crisi i les retallades en cooperació i 
polítiques socials.  

 

 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/povertyday/
http://www.un.org/es/events/povertyday/


17 d’octubre 2012 

El sector social –ONGs de cooperació, federacions d’entitats 
socials, col·legis professionals i altres organitzacions que 
sumen més de 4.100 entitats— convoca un acte unitari de 
sensibilització amb un missatge constructiu i proactiu:  

 

   Contra la pobresa, 

combatem les DESIGUALTATS 

establim PRIORITATS 

revisem la FISCALITAT  

 

 



FEM UN TRIPLE CONTRA LA POBRESA! 

DESIGUALTATS, PRIORITATS i FISCALITAT: tres elements clau  
en la lluita contra la pobresa que mostren que combatre-la  
és possible i que cal fer-ho de manera efectiva i proactiva. 
 

Per això, en col·laboració amb la Federació Catalana de 
Basquetbol i la Fundació del Bàsquet Català, convidem la 
ciutadania a participar en un acte lúdic i reivindicatiu: 

17 d’octubre | 12 hores | Plaça  de Sant Jaume 
Amb el lema: 

FEM UN TRIPLE CONTRA LA POBRESA! 

 

 



LECTURA DE MANIFEST  
i ACTIVITAT PARTICIPATIVA 

A les 12 hores, convocatòria oberta i lectura del manifest per part de: 

• Francesc Mateu, president de la Confederació Catalana 
d’ONG per la Pau, els Drets Humans i el Desenvolupament 

• Teresa Crespo, presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció 
Social (ECAS) 

• Joan Fa, president de la Federació Catalana de Basquetbol 
 

A continuació, els jugadors de bàsquet Nacho Solozábal  
i Sandra Gallego obriran el llançament de “triples contra  
la pobresa” a la pista de bàsquet instal·lada per a l’ocasió a 
la Plaça de Sant Jaume. Condueix l’acte Carles Carnicero. 

 

 



Per lluitar contra la pobresa no n’hi ha prou amb denunciar-la: cal emprendre accions i aplicar 
mesures que vagin a l’arrel del problema i promoguin un món i una societat més justos. 
  
COMBATRE LES DESIGUALTATS complint els drets socials i de ciutadania que reconeixen les lleis 
nacionals i internacionals. La crisi no ens ha afectat a tots per igual:  la polarització ha  crescut a 
Catalunya i al conjunt d’Espanya, però no a la Unió Europea, on la inversió en protecció social es 
superior (20% del PIB a la UE27 vs. 16,3% a l’Estat espanyol). A Catalunya i arreu del món, la 
pobresa s’estén, s’intensifica i es cronifica. En un món on els fluxes econòmics són globals , també 
ho ha de ser el respecte als drets universals. 
  
ESTABLIR UNES PRIORITATS CLARES que posin les persones en el centre de les polítiques 
públiques. Mentre es retallen la sanitat, l’educació, la llei de la dependència, les prestacions, 
els serveis socials i la cooperació amb l’argument que “no hi ha diners”, s’amplia el pressupost 
per a defensa i es rescaten els bancs amb diner públic.  
  
REVISAR LA FISCALITAT perquè els ingressos de les Administracions puguin fer front a la inversió 
social necessària per eradicar i prevenir la pobresa. Cal eradicar el frau fiscal de les grans empreses: 
el 80% de les empreses de l’IBEX 35 tenen alguna seu en paradisos fiscals i la supressió de l’impost 
de successions ha restat 50 milions d’euros a les arques públiques catalanes. Els fons recaptats amb 
la taxa sobre les transaccions financeres s’haurien de destinar a la lluita contra la pobresa. 

Manifest 



 

Organitzen i donen suport a l’acte: 

• Confederació Catalana d’ONG per la Pau, els Drets Humans 
i el Desenvolupament, formada per 3 federacions: 

• Federació Catalana d’ONG per la Pau 

• Federació Catalana d’ONG de Drets Humans 

• Federació d’ONG per al Desenvolupament 

…  que sumen 120 entitats 

• Taula d’entitats del Tercer Sector Social, formada per 31 
federacions i agrupacions: 

• Càritas 

• COCARMI (Comitè Català de representants de persones amb discapacitat) 

• Coordinadora de Comunitats Terapèutiques i Pisos de Reinserció per a 
Drogodependents de Catalunya 

• Confederació ECOM 

• Creu Roja 

• Dincat (Discapacitat intel•lectual de Catalunya) 

• Empresa Social - Cooperatives d'atenció a les persones 

• ECAS (Entitats Catalanes d’Acció Social)  

• FACEPA (Federació d'Associacions Culturals i Educatives de Persones Adultes) 

• FAFAC (Federació d'Associacions de Familiars d'Alzheimer de Catalunya) 

• FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) 

• FCD (Federació Catalana de Drogodependències) 

• FCDS (Federació Catalana de Donants de Sang ) 

• FCLLSM (Federació Catalana de Llars de Salut Mental) 

 

 

 

• FCUDP (Federació Catalana de la Unió Democràtica de Pensionistes) 

• FCVS (Federació Catalana de Voluntariat Social) 

• FEATE (Federació d'Entitats d'Assistència a la Tercera Edat) 

• FECEC (Federació Catalana contra el Càncer) 

• FEDAIA (Federació d’Entitats d’Atenció i d'Educació a la Infància i l'Adolescència) 

• FEDELATINA (Federación de Entidades Latinoamericanas de Catalunya) 

• FEPCCAT (Federació catalana d’entitats de paràlisi cerebral i etiologies similar) 

• FEPA (Federació d’Entitats amb Projectes i Pisos Assistits) 

• FOCAGG (Federació d'Organitzacions Catalanes de Gent Gran, Dones i Família) 

• Fòrum d’iniciatives assistencials i de gestió en salut mental a Catalunya 

• Fundació Catalana de l'Esplai 

• Fundació Escolta Josep Carol- Escoltes Catalans 

• Fundació Pere Tarrés - Coordinació Catalana de Colònies, Casals i Centres d'Esplai 

• Orde Hospitalària de Sant Joan de Déu 

• Minyons Escoltes i Guies de Catalunya - Fundació Josep Sans 

• MLP (Moviment Laic i Progressista) 

•Voraviu 

…  que sumen 4.000 entitats 
 

• Col·legis professionals 
• Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

• Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya 

• Col·legi de  Pedagogs de Catalunya 

• Altres organitzacions no lucratives:  
• Fundació Pare Manel 

Amb la col·laboració de: 



https://www.facebook.com/PobresaZeroCat 
 

+ info... 

#triplecontrapobresa 

I als webs de les organitzacions promotores de l’acte: 
• www.acciosocial.org/triplecontrapobresa 
• www.confederacio.org/triplecontrapobresa 
 

PREMSA |  Nota de premsa (PDF) 
Agència de Comunicació Social | comunicacio@acciosocial.org 
Agnès Felis | T. 93 268 3442 | M. 657 515 361 
Anna Argemí | aargemi@intermonoxfam.org |T. 93 214 75 39 | M. 628 049 352 
Rai Barba | comunicacio@tercersector.cat | T. 93 310 57 07 | M. 678 524 650 

https://www.facebook.com/PobresaZeroCat
http://www.acciosocial.org/triplecontrapobresa
http://www.acciosocial.org/triplecontrapobresa
http://www.confederacio.org/triplecontrapobresa
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2012/10/NdP_Triple-contra-pobresa_convocatoria-17oct_15102012.pdf
mailto:comunicacio@acciosocial.org
mailto:aargemi@intermonoxfam.org
mailto:comunicacio@tercersector.cat

