
 
 
 

 
NOTA DE PREMSA 

 
17 D’OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ERADICACIÓ DE LA POBRESA 

Les entitats d’acció social i cooperació plantegen 
41 mesures contra la pobresa i les desigualtats 
•  Més de 3.200 organitzacions agrupades en la plataforma Pobresa 
Zero insten els nous parlamentaris a posar en agenda 41 mesures en 
ocupació, habitatge, educació, salut, prestacions socials, fiscalitat, 
migracions, deute públic i desenvolupament sostenible, entre altres 

•  El Manifest ’12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ reclama “fer de 
Catalunya un país més just” i contribuir a que la igualtat d’oportunitats  
i la garantia d’una vida digna siguin possibles també arreu del món 

Barcelona, 16 d’octubre de 2015 

La plataforma unitària 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– ha reivindicat aquest matí davant del Parlament de Catalunya 
posar en agenda ‘12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ (document marc 
en PDF)’ que inclouen un total de 41 mesures 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 cooperació internacional. 

Davant la realitat inadmissible que un de cada cinc habitants del planeta visqui en 
situació de pobresa, Pobresa Zero reivindica els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible aprovats per les Nacions Unides, que incouen posar fi a la pobresa arreu del 
món i adoptar noves polítiques fiscals, salarials i de protecció social per 
aconseguir progressivament una major igualtat, i demana a les institucions que es 
posin a l’agenda les propostes que plantegen. L’objectiu, “fer de Catalunya un país més 
just, on totes les persones tinguem les mateixes oportunitats per a una vida 
digna i plena, i que alhora contribueixi a fer-ho possible també arreu del món”. 

El Manifest de la campanya Pobresa Zero 2015, que s’ha fet públic avui en un acte 
simbòlic davant del Parlament de Catalunya, posa sobre la taula “la necessitat d’un 
canvi de model econòmic i social orientat a la justícia global” i reclama 
“polítiques predistributives i redistributives per reduir les desigualtats i eradicar la 
pobresa”. L’han llegit catorze representants de la plataforma i, a continuació, sis d’ells 
han fet entrega a la Cambra d’un calendari per a cadascun dels 135 diputats i 
diputades que la constituiran en la nova legislatura, així com del Manifest i el 
document marc. 

Pobresa Zero insisteix a “actuar sobre les causes estructurals” i potenciar els poders 
públics “com a actor principal de la cohesió social i de l’economia a través de la 
regulació perquè els mercats treballin també per al benestar comú”. La degana del 
Col·legi de Treball Social, Núria Carrera, ha fet una crida a “reforçar els drets socials i 
revertir el procés de desballestament de l’Estat del Benestar impulsat per les 
polítiques neoliberals en els darrers anys”, i el president de la Taula del Tercer Sector 



Social, Oriol Illa, ha apuntat al mercat laboral com un dels focus on intervenir: “El 
nombre de treballadors pobres s’ha triplicat des de l’any 2000, la precarització 
laboral genera pobresa”. 

La vocal de Lafede.cat Patrícia Cantarell ha advertit que “la lluita contra la pobresa s'ha 
de fer sota el principi de justícia global i aquestes mesures s'han de treballar en 
paral·lel i de manera immediata", i la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, ha recordat el 
debat que va quedar pendent a la darrera legislatura: “La ILP per una Renda 
Garantida Ciutadania ens ofereix l’oportunitat de garantir que tothom disposi 
dels mínims per a una vida digna, tal com preveu l’Estatut de Catalunya en el seu 
article 24.3”.  

 

 

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: 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.  


