Horari
10 a 12 h.

12 a 14 h.

Aula

Títol taller/seminari

Entitat/s promotora/es

¿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, XSUCSocialisme21

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

Sempre hi haurà rics i pobres.

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)
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

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

16 a 18 h.

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)

Dona, pobresa i bretxa salarial. Què es la bretxa salarial? Quines conseqüències té?
Presentació de la Campanya per la setmana laboral de 30 hores sense rebaixa salarial.

UGT-Catalunya
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
Intercultura

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

Atenció al patiment integral de l'aturat de llarga durada

Dignitat, Atenció al Patiment
Emocional de l'Aturat de Llarga
Durada

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
Plataforma de Catalunya contra el
TTIP

18 a 20 h.

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

