
 

 

 
 

 
 
 

 
 

PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA,  

impulsora de la campanya unitària del  

17 D’OCTUBRE, DIA INTERNACIONAL  

PER A L’ERRADICACIÓ DE LA POBRESA 

  
 
 

  



 

 
 

 

2 

ENTITATS IMPULSORES 

Impulsada l'any 2010, la campanya Pobresa Zero – Justícia Global neix com una iniciativa unitària que 
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: 

 LaFede.cat – Organitzacions per la Justícia Global, formada per 114 entitats 

 Taula del Tercer Sector Social, formada per 35 federacions que agrupen al voltant de 3.000 entitats 

 Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya – TSCAT  

 CCOO Catalunya 

 UGT Catalunya 

 CCD Universitat Politècnica de Catalunya 
 

ENTITATS PARTICIPANTS 
A més de les organitzacions impulsores, a la plataforma hi participen de manera activa i permanent 
algunes de les entitats que formen part de les federacions de segon i tercer nivell, així com d’altres 
agrupacions que comparteixen els objectius de la iniciativa: 

 Amnistia Internacional Catalunya 

 Casal dels Infants – Acció Social als Barris 

 ECAS – Entitats Catalanes d’Acció Social 

 Fundació Codespa Catalunya 

 Institut de Drets Humans de Catalunya 

 Metges del Món Catalunya 

 Oxfam Intermón 

 Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària 

 Procés Constituent 

 Sectorial de Pobresa i Desigualtat del Procés Constituent 

 SOS Racisme 
 
Al llarg dels anys han col·laborat i s’han adherit a la campanya desenes d’entitats: 

 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 

 Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme 

 Federació Catalana del Voluntariat Social 

 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 

 Fundació Surt 

 Iaioflautas 

 Joves d’Esquerra Verda 

 Parlament Ciutadà 

 Plataforma Auditoria Ciutadana pel Deute (PACD) 

 Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària 

 Plataforma Stop Mare Mortum 

 Promotora ILP Renda Garantida de Ciutadania 

 Solidaritat i Cooperació (SUDS) 

 Sonrisas de Bombay 

 Universitat de Girona 

 Universitat de Vic 

 Universitat Oberta de Catalunya 

 ...  
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ANTECEDENTS I OBJECTIUS 
 
El 1993, l’Assemblea General de Nacions Unides aprova la resolució 47/196, que estableix el 17 
d’octubre com a Dia internacional per a l’erradicació de la pobresa. 

La campanya unitària Pobresa Zero –que a partir de 2016 passa a anomenar-se ‘Pobresa Zero – 
Justícia Global’— es posa en marxa l’any 2012 en representació del treball conjunt i transversal de 
més de 3.200 entitats de l'àmbit de l'acció social a Catalunya, la promoció de pau, la defensa dels 
drets humans i la cooperació per al desenvolupament, que reclamem una lluita més efectiva i 
corresponsable contra la pobresa i les desigualtats. 

Es commemora el 17 d'Octubre, Dia Internacional per a l'Erradicació de la Pobresa, inicialment 
amb l'horitzó del 2015 com a meta per assolir i revisar els Objectius del Mil·lenni, i a partir d’aquest 
any amb els nous Objectius de Desenvolupament Sostenible com a marc de referència internacional. 

El plantejament i les reivindicacions de la plataforma es fonamenten en la informació que cada any es 
recull en el document marc de la campanya –que inclou dades sobre el context socioeconòmic, la 
pobresa i les desigualtats a Catalunya i arreu del món—, i les denúncies i propostes se sintetitzen en un 
manifest que es fa públic en l’acte central de la campanya.  

 

  

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/47/196
http://www.un.org/es/events/povertyday/
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CAMPANYES REALITZADES 

2012 | Fem un triple contra la pobresa! Combatem les desigualtats, establim prioritats,  
revisem la fiscalitat. 

2013 | La pobresa és evitable. Contra les desigualtats, justícia social! 

2014 | Una fiscalitat injusta ens empobreix 

2015 | Posa-t'ho a l'agenda! 12 fronts en la lluita contra les desigualtats 

2016 | 12 fronts, 12 mesos després: les desigualtats augmenten 

 

 

 
+info i contacte:  

https://pobresazero.wordpress.com/ 
pobresazerocat@gmail.com 
 

https://www.facebook.com/PobresaZeroCat 
 

https://pobresazero.wordpress.com/
https://www.facebook.com/PobresaZeroCat

