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CONVOCATÒRIA DE PREMSA	  

17 D’OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL PER A L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA 
Dimarts 17 d’octubre, 11 hores	  

Pobresa Zero – Justícia Global farà públic el Manifest 2017 
‘Contra la pobresa i les desigualtats, exigim els nostres drets!’	  

•  Les més de 3.200 organitzacions que formen la plataforma 
convoquen un acte simbòlic davant la seu del Síndic de Greuges 

•  Una desena de portaveus i representants de l’àmbit social 
llegiran les reivindicacions que faran arribar a Rafael Ribó 

Barcelona, 13 d’octubre de 2017 .- El proper dimarts 17 d’octubre, Dia Internacional per a 
l’Erradicació de la Pobresa, la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global farà públic el seu 
Manifest 2017 en el marc d’un acte simbòlic que tindrà lloc a les 11h del matí a les portes de la 
seu del Síndic de Greuges de Catalunya, al Passeig de Lluís Companys número 7 de Barcelona. 
El llegiran una desena de representants de l’àmbit social i portaveus de la plataforma, que agrupa 
més de 3.200 entitats socials, de pau, drets humans i cooperació, així com sindicats, col·legis 
professionals, universitats i altres organitzacions: 

! Teresa Crespo, presidenta d’ECAS 
! Patrícia Cantarell, responsable de Mobilització Social i Presència Pública d’Oxfam Intermón  
! Gustavo Duch, director de la revista Soberanía Alimentaria 
! Josefina Díaz, presidenta de Metges del Món Catalunya 
! Enric Canet, representant del Casal dels Infants – Acció Social als Barris 
! Sonia Fuertes, responsable d’inclusió i pobresa de la Taula d’entitats del Tercer Sector 

Social de Catalunya 
! Representant dels sindicats 
! Montserrat Rosaura, membre de la Comissió de Serveis Socials Bàsics del Col·legi Oficial 

de Treball Social de Catalunya 
! Alba Cuevas, directora de SOS Racisme Catalunya 
! Xavier Burgués, president d’Amnistia Internacional Catalunya 

Un cop llegit el Manifest, representants de Pobresa Zero – Justícia Global faran entrega de les 
denúncies i demandes de la plataforma al Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, amb qui 
es reuniran a porta tancada. La campanya d’enguany gira al voltant dels drets com a element clau 
en la lluita contra la pobresa i les desigualtats, i en reclama vuit que considera essencials perquè es 
facin efectius tots els drets que reconeix el nostre ordenament jurídic. 


