
 
 

NOTA DE PREMSA 

PLE MONOGRÀFIC DEL PARLAMENT SOBRE POBRESA I DESIGUALTATS 

Les entitats socials demanen que les polítiques contra la pobresa 
tinguin com a principi bàsic i rector la redistribució de la riquesa 

 Organitzacions de la plataforma Pobresa Zero demanen que la redistribució 
de la riquesa i la lluita contra l’evasió i el frau fiscal formin part del Pacte 
contra la pobresa com a mesures bàsiques per combatre les desigualtats 

 Els programes dels partits polítics a les properes eleccions europees 
haurien d’incloure mesures per eradicar la pobresa des d’una perspectiva 
global i construir una Europa més social, no sotmesa al capital i els mercats 
 
Barcelona, 12 de març de 2014.- Amb motiu del Ple monogràfic sobre pobresa i desigualtats que el 
Parlament de Catalunya celebra avui i demà, en el qual no hi podrà intervenir cap organització de la 
societat civil malgrat la petició del PSC i ICV-EUiA, entitats d’acció social i de pau, drets humans i 
cooperació i col·lectius de professionals de l’àmbit social que formem part de la plataforma  Pobresa Zero 
volem reiterar les nostres demandes de major justícia social i acció efectiva per eradicar la pobresa 
mitjançant un sistema que garanteixi els serveis públics universals i la igualtat d’oportunitats. 

Els elevats índexs de pobresa i risc d’exclusió social  que patim són inacceptables. Tant la pobresa 
estructural com l’anomenada ‘nova pobresa’, provocada per més de cinc anys de crisi, són evitables i és 
urgent combatre-les amb polítiques de redistribució de la riquesa que redueixin les desigualtats i 
assegurin uns mínims vitals per a tothom. 

El Pacte contra la pobresa recentment presentat pel Govern ha d’incloure aquest plantejament i traduir-lo en 
mesures concretes d’ingressos –via fiscalitat, gravant més els que més tenen i combatent l’evasió i el frau 
fiscal— i major inversió social. El Parlament té la responsabilitat d’assolir un pacte de país, amb el 
compromís de tots, que permeti reconstruir i enfortir l’Estat del Benestar. Les successives retallades han 
minvat els recursos per atendre una demanda creixent i han deteriorat un sistema de protecció insuficient 
per garantir la cobertura de les necessitats bàsiques i els drets socials de la ciutadania: alimentació, 
habitatge, educació, salut i uns ingressos mínims. 

 
La pobresa és evitable: contra les desigualtats, justícia social 

Amb aquest lema, la campanya Pobresa Zero va llençar una crida el passat 17 d’octubre, Dia internacional 
per a l’eradicació de la pobresa, i va lliurar a la presidenta del Parlament i a les Comissions de Benestar 
Social i d’Acció Exterior, UE i Cooperació un document que reclama frenar els processos d’empobriment 
amb polítiques més justes i equitatives. Davant la impossibilitat d’exposar demà al Parlament el nostre 
anàlisi i les nostres propostes,dilluns vam assistir a la reunió #openpobresa celebrada al Parlament amb 
diversos grups parlamentaris, als quals  vam traslladar les nostres aportacions al debat en un document que 
recull les qüestions que creiem que no poden faltar en una sessió que abordi les causes de la pobresa i 
pugui donar lloc a respostes eficients, dotades de pressupost.  
 
És fonamental que el debat es realitzi des d’una òptica global i amb mentalitat de canvi pel que fa a les 
polítiques socials i econòmiques que cal definir i impulsar, també des del Parlament Europeu construint una 
Europa social, basada en la igualtat de drets i oportunitats, i no una Europa-fortalesa excloent i insolidària. 

 

 
Per a més informació i entrevistes podeu contactar amb: 

Isabel Martínez 608 522 712 | Agnès Felis 657 515 361 | pobresazerocat@gmail.com 

http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2014/03/Pobresa-Zero_Document-Marc-17oct2013.pdf
http://acciosocial.org/wp-content/uploads/2014/03/doc-Pobresa-Zero-x-Parlament-openpobresa_10032014.pdf
mailto:pobresazerocat@gmail.com

