
 

 

 

 

CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 

PLE D’EMERGÈNCIA SOCIAL AL PARLAMENT DE CATALUNYA 

Les entitats d’acció social, pau, drets humans i 

cooperació reivindicaran demà al Parlament 
polítiques predistributives i redistributives per 

eradicar la pobresa 

 La plataforma Pobresa Zero - Justícia Global compareix demà 
al matí al Ple d’emergència social al Parlament, que es preveu 

que finalitzi dijous amb una Declaració Institucional de suport 
a les propostes de les entitats socials 

 Els darrers mesos Pobresa Zero – Justícia global ha presentat 
als partits polítics i a la presidenta del Parlament un 

document amb 41 mesures contra la pobresa 

Barcelona, 8 de març de 2016 

La plataforma unitària Pobresa Zero - Justícia Global –que agrupa més de 3.200 

entitats socials, de pau, drets humans i cooperació de Catalunya, així com 

sindicats, col·legis professionals, universitats i altres organitzacions– obrirà demà 

el Ple d’emergència social al Parlament amb l’objectiu de sumar el compromís 

ferm dels partits polítics “per 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”. Les entitats d’acció 

social i cooperació, representades per Teresa Crespo, portaveu de la plataforma i 

presidenta d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS), insistiran que cal actuar 

sobre les causes estructurals de la pobresa i les desigualtats i recordaran les 

41 mesures (document marc PDF) que durant els darrers mesos han presentat als 

partits polítics de l’actual legislatura i a la presidenta del Parlament, Carme 

Forcadell. 

Acompanyaran a Teresa Crespo les també portaveus de Pobresa Zero – Justícia 

Global Patricia Cantarell, vocal de Lafede.cat, Núria Carrera, degana del Col·legi 

Oficial de Treball Social de Catalunya, i Pepa Muñoz, secretària de la Junta 

Directiva de la Taula del Tercer Sector. El Ple d’emergència social es preveu que 

finalitzi dijous amb una Declaració Institucional del conjunt de partits polítics de 

suport al manifest ‘12 fronts en la lluita contra les desigualtats’ (PDF), que 

seran incorporats per les diferents comissions parlamentàries: 

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 

https://pobresazero.wordpress.com/
https://pobresazero.files.wordpress.com/2015/10/pobresa-zero-2015_doc-marc.pdf
https://pobresazero.wordpress.com/
https://pobresazero.files.wordpress.com/2015/10/pobresa-zero-2015_doc-marc.pdf
https://pobresazero.files.wordpress.com/2015/10/manifest-pobresa-zero-20151.pdf


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 

 

Per a més informació: 
Dani Gómez-Olivé T. 660 66 59 34, dgomezolive@lafede.cat 
Gina Marín T. 675 38 31 34, redaccio@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. 
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file://192.168.1.168/Volume_1/Agencia/xarxes,%20sector/17%20oct_Pobresa%20Zero/2016_continuitat%2012%20fronts/mitjans_NdP/redaccio@acciosocial.org
https://pobresazero.wordpress.com/qui-som/

