
 

 

 
 

 

 

 

 

 

PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA  
I DE LA CAMPANYA 2015 

 AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL  
PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA,  

17 D’OCTUBRE 

  
 

 

  



 

 
 

 

2 

 

ORGANITZADORS 
 

Impulsada l'any 2010, la campanya Pobresa Zero agrupa més de 3.200 

organitzacions de l'àmbit de l'acció social a Catalunya, la promoció de pau, la defensa 

dels drets humans i la cooperació per al desenvolupament: 

 

 LaFede.cat, formada per 114 entitats 

 Taula d’entitats del Tercer Sector Social, formada per 35 federacions que agrupen al 

voltant de 3.000 entitats 

 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya 

 Col·legi de Pedagogs de Catalunya 

 Col·legi Oficial de Politòlegs i Sociòlegs de Catalunya  

 Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme 

 

ENTITATS PARTICIPANTS 

 Casal dels Infants 

 CCD Universitat Politècnica de Catalunya 

 CCOO Catalunya 

 ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social 

 FaPaC – Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya 

 Federació Catalana del Voluntariat Social 

 Fundació Codespa 

 Oxfam Intermón 

 Sectorial de Pobresa i Desigualtat del Procés Constiutent 

 Sonrisas de Bombay 

 UGT de Catalunya 

 

Entitats adherides al Manifest 2015: 

 Assemblea de treballadors/es en atur de Barcelona 

 Banc de Recursos 

 Campanya No al TTIP (Tractat Transatlàntic de Comerç i Inversions) – Comissió 

 Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadania 

 Col·legi d’Educadores i Educadors Socials de Catalunya (CEESC) 

 Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya 

 Col·legi Professional de Politòlegs i Sociòlegs 

 Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) 

 Fundació Autònoma Solidària- UAB (FAS) 

 Fundació Privada Comparte 

 Fundació Save the Children 

 Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona 

 Iaioflautas 

 Joves d’Esquerra Verda 

 Parlament Ciutadà 

 Plataforma Auditoria Ciutadana pel Deute (PACD) 

 Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària 

 Plataforma Stop Mare Mortum 

 Suds, Solidaritat i Cooperació (SUDS) 

 Universitat de Girona 

 Universitat de Vic 

 Universitat Oberta de Catalunya  
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INICIS I OBJECTIUS 
 

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. 

La Campanya Pobresa Zero es posa en marxa l’any 2010 en representació del treball 

conjunt i transversal de més de 3.100 entitats de l'àmbit de l'acció social a Catalunya, 

la promoció de pau, la defensa dels drets humans i la cooperació per al 

desenvolupament, que reclamem una lluita més efectiva i corresponsable contra la 

pobresa i les desigualtats. 

Es commemora el 17 d'Octubre, Dia Internacional per a l'Eradicació de la 

Pobresa, inicialment amb l'horitzó del 2015 com a meta per assolir i revisar els 

Objectius del Mil·lenni, i a partir d’aquest any amb els nous Objectius de 

Desenvolupament  Sostenible com a marc de referència internacional. 

El plantejament i les reivindicacions de la plataforma es fonamenten en la informació que 

cada any es recull en el Document Marc de la campanya –que inclou dades sobre el context 

socioeconòmic, la pobresa i les desigualtats a Catalunya i arreu del món—, i les denúncies i 

propostes se sintetitzen en el Manifest que es fa públic en l’acte central de la campanya.  

 

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

2012 |  Fem un triple contra la pobresa! Combatem les desigualtats, establim prioritats, 

revisem la fiscalitat. 

2013 |  La pobresa és evitable. Contra les desigualtats, justícia social! 

2014 | Una fiscalitat injusta ens empobreix 

 

 
 

 
 

CAMPANYA 2015 

Lema | Posa-t'ho a l'agenda! 12 fronts en la lluita contra les desigualtats 
 

12 FRONTS EN LA LLUITA CONTRA LES DESIGUALTATS 

1. Construir un mercat de treball just i una economia centrada en les persones 

2. Educar sense deixar ningú enrere 

3. Aplicar una fiscalitat justa 

4. Desenvolupar un sistema de prestacions que garanteixi uns mínims per a tothom 

5. Assegurar un habitatge digne per a tothom 

6. Garantir els serveis sociosanitaris com a dret 

7. Eradicar les polítiques migratòries racistes 

8. Fomentar un comerç equitatiu i sostenible entre els països 

9. Exigir el control de les transaccions financeres 

10. Auditar el deute públic per dilucidar la seva legitimitat 

11. Supervisar les inversions realitzades per empreses transnacionals 

12. Implementar una política pública de cooperació internacional coherent i justa 
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ACTE CENTRAL DE LA CAMPANYA 2015 

Divendres 16 d’octubre a les 11h  

Parc de la Ciutadella, davant del Parlament de Catalunya 

 

 
 

 

 

 

 

+info i contacte:  

https://pobresazero.wordpress.com/ 
pobresazerocat@gmail.com 

 

https://www.facebook.com/PobresaZeroCat 
 

https://pobresazero.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PobresaZeroCat

