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La plataforma Pobresa Zero exigeix un canvi de model que garanteixi el dret a una 

vida digna a tothom 

En el Dia Internacional per l'erradicació de la pobresa, les entitats del tercer sector 

recorden que la crisi econòmica ha evidenciat el deteriorament de l'estat del 

benestar 

 

ACN Barcelona.-Les entitats agrupades a la plataforma Pobresa Zero han exigit aquest 

dimarts, Dia Internacional per a l'erradicació de la pobresa, fer un canvi de model que 

garanteixi el dret a una vida digna a tothom, una situació que asseguren, no poden 

assolir ''una bona part de la ciutadania'' sobretot perquè el context de crisi econòmica 

des del 2008 ha deteriorat l'estat del benestar. Per això, reclamen que es garanteixin els 

drets socials bàsics com són l'alimentació, la salut, l'educació, l'habitatge, el treball, els 

ingressos mínims, la mobilitat i la participació. Des de la plataforma es considera que la 

defensa d'aquests drets i la seva aplicació han de ser prioritari per a la societat civil per 

aconseguir una construcció d'una societat justa i cohesionada. 

Amb el lema ''Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets'', la 

plataforma Pobresa Zero, ha fet un acte simbòlic davant la seu del Síndic de Greuges de 

Barcelona on han recordat que els dèficits històrics de l'estat del benestar s'han agreujat 

amb les polítiques des ls darrers anys i la crisi econòmica, de manera que calen canvis 

estructurals i compromís ferm dels poders públics per lluitar contra les causes de la 

pobresa i les desigualtats. Per això aposten per un sistema fiscal progressiu, just i 

solidari, construït sobre els principis de la redistribució i l'equitat. Des de la plataforma 

es considera que els drets socials bàsics s'han de protegir i garantir de la mateixa manera 

que la resta de drets fonamentals i cal reclamar-ne el compliment per a què la societat 

sigui conscient de la seva importància. En aquest sentit, la plataforma demana per noves 

polítiques en l'àmbit de l'alimentació, per millorar l'apoderament col·lectiu i la sobirania 

alimentària, així com una accés universal a la sanitat pública, evitar la segregació 

escolar i corregir la fractura escolar. També aposta per buscar solucions per garantir el 

dret a l'habitatge, un problema que no és exclusiu dels col·lectius vulnerables, sinó que 

s'ha convertit, diu la plataforma, en un problema de primer ordre. Des de la plataforma 

es reclamen alhora mesures per evitar el creixement dels treballadors pobres, en 

augment, i per això consideren que s'ha d'incrementar el salari mínim interprofessional i 

fomentar un nou model productiu que generi més ocupació i de qualitat. De la mateixa 

manera, també es reclamen ingressos mínims per a les llars que no entenen, per la qual 

cosa confien en fer universal la Renda Garantida de Ciutadania i fer-la compatible amb 

les rendes del treball. Per últim, Pobresa Zero exigeix derogar la llei d'estrangeria i 

defensa una missió de salvament i garantia de drets humans per part de la Unió Europea 

en el cas de les persones desplaçades. També demanen recuperar els drets retallats a 

causa de l'austeritat, per recuperar la llibertat d'expressió, associació i reunió. 
 


