
 
  
 
 
 
 
 

 
XERRADA 

 
“ERADICAR LA POBRESA O REPARTIR LA RIQUESA? Canviar l’economia 

 

El dia 17 d'octubre és el Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa. Des de Càritas ens 
sumem als actes que s'han organitzat arreu dins la campanya  “Pobresa zero”, amb la xerrada 
"ERADICAR LA POBRESA O REPARTIR LA RIQUESA? CANVIAR L'ECONOMIA". 
 
Del 13 al 17 d’octubre, en el marc de la campanya “Pobresa zero”, organitzada des de 
diferents plataformes d’àmbit estatal i català,  es revisarà l’assoliment dels Objectius del 
Mil·lenni per part dels responsables polítics, ja que la pobresa és evitable i els processos 
d'empobriment es poden aturar. 
Amb aquest espai volem ajudar la ciutadania i, des d’una perspectiva ètica, sensibilitzar-la 
sobre les causes de la pobresa i les vies de solució. 
 
La xerrada anirà a càrrec de la Sra. Elvira Duran, de Cristianisme i Justícia. Llicenciada en 
Filosofia. Actualment treballa en la formació de joves i adults en l’àmbit no formal i 
desenvolupa projectes educatius, formatius i d’inserció sociolaboral. Membre de l'Àrea 
Teològica del Centre d’Estudis Cristianisme i Justícia i de l'Associació Projecte Democràcia 
Econòmica. Recentment ha publicat "Cap on va la democràcia", Suplement n. 181 de 
Quaderns Cristianisme i Justícia. 

 
 

Al col·loqui, a la fila 0, hi assistiran representants de diverses organitzacions vinculades a 
àmbits que atenen persones afectades per la crisi. Comptarem amb la presència de: 

 Sra. Marta Afuera, portaveu de la PAH a comarques de Girona 
 Sra. Dolors Corominas, coordinadora del Servei de Mediació de l'IAS 
 Sra. Núria Terés, professora i exregidora d'Ensenyament 
 Sr. Bartomeu Compte, secretari general de CCOO 
 Sra. Dolors Bassa Secretària General d'UGT 
 Sra. Anna Serra, advocada de Creu Roja  
 Sra. Pilar Vivet, de Justícia i Pau 
 Sra. Rosa Angelats, directora del Centre d'Acolliment La Sopa  
 Sra. Lluïsa Geronès, de l'Associació Àkan 
 Sr.  Mahamadou Faye, representant de l'Associació Riu Senegal 
 Sra. Ester Costa, representant de l’IAC, Intersindical Alternativa de Catalunya 
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ESPAIS DE CONEIXEMENT 
I REFLEXIÓ 

Dimecres 16 d’octubre 
19 h – Casa de Cultura de Girona 

(Pl. de l’Hospital, 6) 
 

Entrada lliure 
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