
 
 

CARTA DE PRESENTACIÓ DEL FÒRUM D'ALTERNATIVES A L'ATUR LA 
POBRESA I LA DESIGUALTAT 

Els tres genets del desastre social, l'atur, la pobresa i la desigualtat, galopen desbocats atiats 
per les polítiques nefastes d'ajust i austeritat imposades per les institucions de la UE i aplicades 
per governs servils. 

El drama de la desocupació a Catalunya afecta més de 726.100 persones i a Espanya 
5.427.700 segons l'última EPA, una gran part de les quals han esgotat prestacions i subsidis. 
Sense treball ni ingressos la pobresa creix sense parar, per a centenars de milers de famílies 
es converteix en crònica i severa. Amb l'última reforma laboral i la consegüent pèrdua de drets 
laborals s'ha produït una massiva destrucció d'ocupació i una forta devaluació salarial que ha 
empobrit a milions de treballadors/es, on el 60% de la població assalariada cobra menys de 
1.000 euros al mes. 

Mentrestant la desigualtat es dispara tant a Catalunya com a Espanya, com a conseqüència de 
la transferència de rendes des de la majoria de la població empobrida a l'elit enriquida resultant 
de les polítiques injustes aplicades. 

Darrere d'aquestes realitats i les seves xifres es troben persones i famílies, i el dolor, l'angoixa i 
la desesperança de milions de persones. 

Per  a  les  organitzacions  i  entitats  que  promouen  aquest  FORUM  d’alternatives  a  l'atur,  la 
pobresa i la desigualtat no són malediccions bíbliques, ni conseqüències inevitables i 
irreversibles de l'ordre econòmic, sinó el resultat d'un sistema econòmic injust i per tant 
susceptible de modificar-se, canviar-se, a través de l'aplicació d'altres polítiques i alternatives. 

Els objectius del FÒRUM a més d'aprofundir en les dimensions de l'atur, la pobresa i la 
desigualtat, conèixer les seves causes i els seus responsables, és avançar mitjançant el diàleg 
i el debat de les organitzacions, moviments i plataformes socials participants en la recerca de 
les solucions i alternatives al "desordre" econòmic, social i polític existent, així com organitzar el 
suport a les accions i iniciatives d'acció i mobilització que s'acordin en el marc dels tallers i 
seminaris, sempre amb el lema de "rescatar les persones" i la finalitat de construir una societat 
més justa, igualitària, solidària i democràtica. 

Convidem doncs a les persones, entitats, organitzacions i moviments sensibles i identificats 
amb els seus objectius a organitzar i col·laborar amb el FÒRUM, que tindrà lloc a la ciutat de 
Barcelona els dies 24, 25 i 26 d’abril de 2015. 

 Grup Promotor  
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Objectius 
 
Els objectius del Fòrum són diversos i tots encaminats cap a la visibilitat per aconseguir 
que les alternatives a l'atur, pobresa i desigualtat siguin una realitat. 
 

- Donar visibilitat als problemes. 
- Debatre'ls des de diferents enfocaments i pràctiques. 
- Elaborar conclusions, a ser possible no pre-dissenyades, de cada un dels blocs i el 

resum final de la sessió de clausura. 
- Implicar el màxim possible de persones i col·lectius per aconseguir una gran pluralitat 

al Fòrum. 
- Difondre les conclusions del Fòrum mitjançant materials diversos. 
- Traçar línies i estratègies d'acció social i política en un calendari marcat i proper. 

 
Metodologia 
 
La nostra metodologia es basa en el treball en xarxa d’ una gran diversitat d'entitats i públic en 
general. La participació, el debat, la trobada oberta en comú en els formats “taller o 
seminari” per compartir les diferents experiències, per arribar a conclusions i  aliances que 
permetin proposar conjuntament alternatives a l'atur, la pobresa i la desigualtat als entorns 
socials i polítics per ser duts a terme  

Programa 
Dies: 24, 25 i 26 d’abril de 2015 
Lloc:  Universitat Pompeu Fabra (UPF). Campus Vila Olímpica.  
C/ Ramón Trias Fargas 25-27 – Barcelona 
 
Divendres 24  
 
Anàlisi transversal dels temes del Fòrum des dels eixos o sectors: Salut-sanitat, educació, sindical-laboral, 
habitatge-urbanisme-barris, justícia-drets-indefensió, consum-subministraments, cultural, dona-igualtat, 
joventut, infància, tercera edat, emigració, serveis socials. 
 

17.30h. “Dimensions de l’atur, la pobresa i les desigualtats”  
Amb Mercè Darnell (Càrites), Guiomar Todó (Save the Children), Fina Rubio 
(Fundació SURT), Francesc Mateu (Intermon - Oxfam), Joan Benach 
(Investigador de salut pública) Lluís Rabell (FAVB), Jordi Giró (CONFAVC), 
Diosdado Toledano (ILP RGC), Alba Cuevas (SOS Racisme) Albert Pallas 
(PAH)  

 
20h.  “Causes i causants de l’atur, la pobresa i les desigualtats” 
Amb Andreu Missé (periodista), Vicenç Navarro (economista), Pere Jodar 
(sociòleg), Ramón Franquesa (economista), Cristina Pina (Campanya 
Catalunya contra el TTIP) 

 
Dissabte 25 

Matí i tarda Tallers simultanis presentats per diverses entitats i/o 
 organitzacions 
 

Diumenge 26  
10h. “conclusions i propostes”  
Presentació del Manifest del Fòrum. 
 
13.30h. Forn de teatre per tothom: “Gran gala Empresari de l’any” 
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Cartell del Fòrum  

Cartell amb motiu de l’acte de presentació del Fòrum 
amb representants de les organitzacions polítiques 
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Relació de les entitats, organitzacions i plataformes adherides 

 
Aliança contra la Pobresa Energètica 
Alternativa Ciudadana Progresista 
Alternativa Socialista 
Associació de Veins de Ca noriac 
Assemblea Social del Guinardó-Can Baró 
Associació benestar i desenvolupament (ABD) 
Associació d'Aturats Actius de Badia 
Associació d'Usuaris de Bancs, Caixes i 
Assegurances de Catalunya (AICEC-ADICAE) 
Associació Eradicar La Pobresa 
Associació XSUC-Socialisme 21 
ATTAC Acordem 
Barcelona En Comú 
Campanya Catalunya NO al TTIP 
Campanya Setmana laboral 30 Hores 
CCOO Comissions Obreres de Catalunya 
Co.bas 
COAP Centro de Orientación y Asistencia 
Psicologica 
Col.legi Oficial de Treball Social de Catalunya 
Col·lectiu de Capellans Obrers 
Col·legi d'Educadores i Educadors Socials de 
Catalunya 
Comissió Promotora ILP Renda Garantida de 
Ciutadania 
CONFAVC 
Coordinadora  d’Assemblees  de  Treballadors/es 

en atur de Catalunya 
Creients en Diàspora 
Cristianisme segle XXI 
Cristians pel Socialisme 
CUP Candidatura d'Unitat Popular 
Delegació de Pastoral Obrera de Barcelona 
DEMPEUS per la Salut Pública 
DesBanka (per un front ciutadà contra el poder 
financer) 
DIGNIDAD 
ECAS 
ERC Esquerra Republicana de Catalunya 
EUiA Esquerra Unida i Alternativa 
 

 
FAPAC (Federació d'associacions de mares i 
pares d'alumnes de Catalunya) 
FAVB 
Forn de teatre Pa'tothom 
Fòrum Català de Teologia i Alliberament 
Front Cívic de Catalunya 
Fundació l'Alternativa 
Fundació Nous Horitzons 
GAM familiars cuidadors persones amb 
dependència 
IAC Intersindical Alternativa de Catalunya 
ICV Iniciativa per Catalunya Verds 
Iniciatives per al decreixement 
Intercultura 
JEV Joves d’Esquerra Verda 
L’Aurora 
Marea Pensionista 
Marxa de la Dignitat de Catalunya 
Moviment d'Esquerres Barcelona 
ODG Observatori del Deute en la Globalització 
Oxfam Intermon 
PAH  Barcelona  Plataforma  d’Afectats  per  la 

Hipoteca 
Parlament Ciutadà 
Plataforma Lleidascoail 
Plataforma Lleida Social 
Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i 
solidària 
PODEM CATALUNYA 
PROCÉS CONSTITUENT 
PSC Partit Socialista de Catalunya 
PSUCviu 
PUEDO (Plataforma unitaria de encuentro para 
la democratización de la Once) 
SICOM Solidaritat i Comunicació 
UGT de Catalunya 
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TALLERS DISSABTE 25 D’ABRIL 

 

 
Horari  Títol taller/seminari Entitat/s promotora/es  

 
 
 
 
 
10 a 12 h. 
  

¿Què diuen els partits i organitzacions socials sobre les 
reivindicacions del moviment d'aturats/des?  Resultats 
enquesta: Partits i candidatures: CUP, ERC, EUiA, ICV, 
PODEM Barcelona, Procés Constituent, PSC, Recortes 
Cero. Entitats socials i cíviques: CCOO, CGT-FESIM, IAC, 
UGT, USOC; ACP, Front Cívic, Marea pensionista, PAH, 
XSUC-Socialisme21 

Coordinadora d’Assemblees 
treballadors/es en atur de 
Catatalunya 

L'efecte de la reforma laboral en les persones                                                    CCOO de Catalunya 
 

Pensions dignes, instrument de reducció de pobresa Marea Pensionista 

Discapacitat Intelectual = Desigualtat+atur+pobresa. 
Itinerari de vida que hem de trencar                                                

ADIMIR (Associació de discapacitats 
físics, psíquics i sensorials de 
Montcada i Reixac)- Projecte                                                                                                      
D.I.D.àctica (Mares, pares i 
professionals del sector-Barcelona)-
Fundació Marpi (Pineda) 

Sempre hi haurà rics i pobres? Associació eradicar la pobresa 

El necessari repartiment del treball  Fundació L’Alternativa 

Entre acomodar-se i desobeir. Rol i posicionament ètic i 
polític dels professionals del Treball Social 

Col·legi Oficial Treball Social 

Marxes de la Dignitat, balanç i perspectives                                                                                             Marxa Dignitat Catalunya 

Solidaritat i resistència organitzada des de la base: 
L'Hospitalet Acull    

Associació Benestar i 
Desenvolupament 
 
 

   
 
12 a 14 h. L'aprovació de la Renda Garantida de Ciutadania ens 

afecta a tots. Què cal fer?  
Comissió Promotora Renta 
Garantida de Ciutadania 

Paradisos fiscals: com generen atur, pobresa i desigualtat    ATTAC Acordem 

Dret a l'habitatge. Alternatives i propostes.   PAH 

Per un Procés Constituent per acabar amb la pobresa i 
l’atur.     

Front Cívic de Catalunya 

Respostes a l'emergència social. Pràctiques comunitàries i 
polítiques de proximitat. 

Fundació Nous Horitzons  

Ser ric surt molt barat. La fiscalitat justa, clau de volta per 
la lluita contra la pobresa i desigualtat                                           

Plataforma per a una Fiscalitat 
Justa, Ambiental i Solidària; Oxfam 
Intermón 

La crisi del deute a la Eurozona ODG (Observatori del deute en la 
globalització) 

Pobresa i educació. l'ILP d'Educació com alternativa.      Comissió Promotora ILP Educació. 
ILP Proposició de llei del sistema 
educatiu de Catalunya (110 entitats 
adherides)   
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Dona, pobresa i bretxa salarial. Què es la bretxa salarial? 
Quines conseqüències té?                                                                                                                                                   

UGT-Catalunya 
 
 
 
 

 
 
 
 
16 a 18 h. 

 
Presentació de la Campanya per la setmana laboral de 30 
hores sense rebaixa salarial. 

 
Campanya per la Setmana Laboral 
de 30h  

Beques Menjador i Necessitats Socials a les escoles                        FAPAC 

Objectius, tasques i activitats de l'Aliança contra la pobresa 
energètica   

Aliança Pobresa Energètica (APE) 

El model MESSE, una proposta per resoldre els problemes 
de pobresa, atur i desigualtat 

Iniciatives per al Decreixement 

La fractura i simplificació del concepte de pobresa i 
exclusió social, respostes parcials i vides trencades                      

Càrites Diocesana de Barcelona 

Dret a la Informació Solidaritat i Comunicació - SICOM 

Marxa europea a Brussel·les: per una Europa democràtica, 
social, ambiental i solidària.                                                                          

RAP ( Red Agua Pública), ATTAC 
Acordem, Marxa Dignitat, Plataforma 
en Defensa de l’Ebre 

La diversitat com a eina d’intervenció contra l' exclusió 
social 

Intercultura 

Atenció al patiment integral de l'aturat de llarga durada Dignitat, Atenció al Patiment 
Emocional de l'Aturat de Llarga 
Durada 
 

 
 
18 a 20 h. 

Banca pública: una alternativa per combatre l'atur, la 
pobresa i la desigualtat                   

DESBANKA 

Atur, pobresa i desigualtat, determinants i determinats de 
salut.  

Dempeus 

La presó, paradigma de la Pobresa i Desigualtat Fòrum Català Teologia i 
Alliberament i Cristianisme Segle 
XXI 

TTIP, CETA, TISA i el poder il·legítim. Estratègies per 
defensar els nostres drets                                                                                         

Plataforma de Catalunya contra el 
TTIP 

Pla de xoc: rehabilitació energètica, crèdit mutu sense 
interessos i referèndum sobre renda màxima       

Grup Impulsor del Parlament 
Ciutadà 

La injustícia té rostre de dona   FAVB, CONFAVC 

El Treball Social qüestiona les polítiques públiques 
d’atenció a la nova pobresa 

Col·legi Oficial Treball Social 

Presentació de l'organització de la III Marxa a Catalunya 
contra l’atur, la pobresa i desigualtat (juny/juliol 2015) 

Coordinadora d’Assem. 
Treballadors/es en atur de 
Catalunya;  Comissió Promotora ILP 
RGC; Campanya per la setmana 
laboral 30 h 

 

 


