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CONVOCATÒRIA DE PREMSA 

 ‘Un nou contracte social per combatre les desigualtats’, 

diàleg entre Itziar González i Josep Ramoneda al CCCB 

• Pobresa Zero – Justícia Global convida a reflexionar sobre les línies bàsiques 
del nou pacte i el paper de la societat civil organitzada per fer-lo efectiu  

• El Manifest 2019 l’han elaborat joves del Raval que portaran la veu dels 
millenials al debat amb les seves reivindicacions per un futur més just i equitatiu 

Barcelona, 15 d’octubre de 2019 

 

Les més de 3.200 organitzacions que formen la plataforma Pobresa Zero – Justícia Global conviden a 

reflexionar sobre les línies bàsiques d''Un nou contracte social per combatre les desigualtats' mitjançant 

un diàleg entre l'arquitecta i activista Itziar González i el filòsof Josep Ramoneda, moderat per la 

periodista Milagros Pérez Oliva. Tindrà lloc aquest dijous 17 d'octubre, Dia Internacional per a 

l'Erradicació de la Pobresa, a les 10:30h al CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, i  a 

continuació a les 12h es llegirà en roda de premsa el Manifest 2019 de la plataforma. 

Aquest any el Manifest de Pobresa Zero - Justícia Global, que recull les demandes i propostes de la 

campanya, l'han elaborat un grup joves vinculats al Casal dels Infants per a l'acció social als 

barris: Asia El Mghyly, Marina Planell, Trimon Choudhury, Ilham Arbiine i Rosber Perez, alguns dels 

quals el llegiran portant la veu de la generació millenial al debat amb les seves esperances i 

reivindicacions per un futur més just i equitatiu. 

Un cop llegit el Manifest 2019, atendran els mitjans de comunicació els portaveus de la plataforma 

Pobresa Zero - Justícia Global: Teresa Crespo, Mercè Civit, i Sira Vilardell. 

 

 

Dia i hora: Dijous 17 d'octubre 

 10:30h Diàleg: 'Un nou contracte social per combatre les desigualtats' 

 12h Roda de premsa: lectura del Manifest 2019 de Pobresa Zero - Justícia Global 

Lloc: Teatre CCCB - Centre de Cultura Contemporània de Barcelona, Sala Raval 

 

 

Dijous 17 d'octubre a les 10:30h  
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