
 
 

 
 

NOTA DE PREMSA 

L’Ajuntament de Barcelona s’adhereix  
al manifest 2015 de Pobresa Zero 
•  El Ple de l’Ajuntament de Barcelona aprova l’adhesió  
al manifest ’12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ 

•   La declaració institucional afirma que "ara ens toca a 
nosaltres, a l’alcaldessa i a les regidores i regidors, donar 
un pas més per aprofundir en les dimensions de l'atur, la 
pobresa i les desigualtats" 

Barcelona, 30 d’octubre de 2015 

El Consell Plenari de l’Ajuntament de Barcelona ha acordat avui adherir-se al 
manifest de Pobresa Zero ’12 fronts en la lluita contra les desigualtats’, “atesa 
la importància de les demandes i reivindicacions de les 3.200 organitzacions adherides 
la plataforma Pobresa Zero”. El text es va fer públic el 16 d’octubre, vigília del Dia 
Internacional per a l’Eradicació de la Pobresa, en un acte simbòlic davant del Parlament 
de Catlaunya en què es va instar els nous diputats i diputades “a posar en 
agenda 41 mesures (document marc PDF) en els àmbits d’economia i mercat de 
treball, habitatge, educació, salut i serveis sociosanitaris, prestacions socials, polítiques 
migratòries, fiscalitat, comerç, transaccions financeres, deute públic, inversions de 
transnacionals i cooperacióinternacional”, tal com recull la declaració institucional del 
consistori. 

El text aprovat pel Ple de l’Ajuntament afirma que “Barcelona sempre s’ha caracteritzat 
per el seu esperit solidari” i subratlla que “ara ens toca a nosaltres, a l’alcaldessa i 
a les regidores i regidors, donar un pas més per aprofundir en les dimensions de 
l'atur, la pobresa i les desigualtats, conèixer les seves causes, avançar mitjançant el 
diàleg i el debat amb les organitzacions, moviments i plataformes socials.” 

Els 12 fronts en la lluita contra la pobresa que l’Ajuntament ha subscrit avui són: 

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

II. Educar sense deixar ningú enrere 

III. Aplicar una fiscalitat justa 

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

V. Assegurar un habitatge digne per a tothom 

VI. Garantir els serveis sociosanitaris com a dret 

VII. Eradicar les polítiques migratòries racistes 

VIII. Fomentar un comerç equitatiu i sostenible entre els països 

IX. Exigir el control de les transaccions financeres 

X. Auditar el deute públic per dilucidar la seva legitimitat 



XI. Supervisar les inversions realitzades per empreses transnacionals 

XII. Implementar una política pública de cooperació internacional coherent i justa 

La plataforma Pobresa Zero, que agrupa més de 3.200 entitats socials, de pau, drets 
humans i cooperació de Catalunya, així com sindicats, col·legis professionals i altres 
organitzacions, celebra l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona al manifest i confia a 
aprofundir la col·laboració amb el consistori i la resta d’administracions 
públiques per actuar sobre les causes estructurals de la pobresa i les desigualtats. 

 

Per a més informació: Isabel Martinez T. 608 522 712, comunicacion@sonrisasdebombay.org | 
Rai Barba T. 678 524 650, comunicacio@tercersector.cat | Montse Santolino T. 676 302 241, 
comunicacio@lafede.cat | Agnès Felis T. 657 515 361, comunicacio@acciosocial.org  

 

 

La Campanya Pobresa Zero neix l'any 2010 i actualment 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, així com col·legis professionals, els principals sindicats i altres organitzacions. 
ENTITATS PROMOTORES: Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya | Col·legi de Pedagogs de 
Catalunya | Lafede.cat – Organitzacions per a la Justícia Global (114 entitats) | Taula d'Entitats del Tercer 
Sector Social (34 federacions que agrupen més de 3.000 entitats) 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 | Sonrisas de Bombay | UGT de Catalunya 
ENTITATS ADHERIDES: Ajuntament de Barcelona | 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 | 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 | Podeu consultar ’Qui 
som’ al blog de Pobresa Zero.  


