
Dijous 2 de març de 2017 

La Plataforma per una Fiscalitat Justa organitza la  

IIIª Jornada Ciutadana per estudiar com perseguir més i millor 

el frau i l'elusió fiscal 

Tindrà lloc el proper dissabte 4 de març a la Casa del Mar (Albareda, 1, Barcelona). 

La jornada comptarà amb la participació d’experts com Àlex Madariaga i també intervindran 

l’eurodiputat Ernest Urtasun i el secretari d’Hisenda del Govern de Catalunya Lluís Salvadó en una 

taula rodona moderada per la periodista Milagros Pérez Oliva. 

En la segona part de la jornada es tractaran aquelles qüestions que afecten el nostre dia a dia i estan 

relacionades amb la fiscalitat com són l’educació econòmica a les escoles, el finançament de l’exèrcit 

o el turisme. 

Des del 2007 el número de persones amb ingressos baixos o molt baixos ha passat del 22% al 39% i un 20% 
de persones viuen al nostre país sota el llindar de la pobresa. Per contraposició, el nombre de persones 
multimilionàries(patrimoni superior a 30 milions d’euros) ha augmentat un 44% a l’Estat espanyol. Una 
fiscalitat justa hauria de ser la via per la qual obtenir els ingressos necessaris i revertir aquesta situació de 
desigualtat. Tot i això, el que veiem és com els casos de frau i elusió fiscal d’empreses i grans fortunes no 
paren de créixer.  

Davant aquest context, el proper dissabte 4 de març tindrà lloc a la Casa del Mar (Albareda, 1, Barcelona) la 
IIIª Jornada ciutadana per una Fiscalitat Justa. Amb aquesta acte, la Plataforma per una Fiscalitat Justa, 
Ambiental i Solidària, continua treballant en la defensa dels impostos com a veritable mecanisme de la 
distribució de la riquesa, en forma d’un sistema fiscal més just i progressiu, restant una part de la pressió 
fiscal que les classes populars pateixen avui en dia i demanant una major contribució a les grans empreses i 
fortunes.  

La jornada es dividirà en dos grans blocs: el primer, una taula rodona amb persones expertes per parlar i 
estudiar la situació del frau i l’elusió fiscal a Catalunya així com les mesures efectives que existeixen per 
combatre ambdós problemes. El segon bloc es debatrà sobre diversos temes de fiscalitat justa presents a la 
nostra vida quotidiana: turisme, educació, despesa militar, economia del bé comú o la pròpia campanya de la 
Plataforma llançada ara fa just un any, les zones lliures de paradisos fiscals.  

Durant tot el matí participaran persones expertes i reconegudes de diferents aspectes al debat de la Jornada 
com Iolanda Fresnillo, membre de la Plataforma de la Auditoria Ciutadana del Deute, qui donarà la 
benvinguda a la Jornada,  Milagros Pérez Oliva, periodista d’ El País i qui moderarà la taula rodona. També 
Intervindran persones representants d’entitats socials com Àlex Madariaga, Francesc Picanyol, Patrícia 
Cantarell, Maria de Lluc o Pedro Gozalbo, així com també del mon de la política, amb Ernest Urtasun i Lluís 
Salvadó.  

La Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària està formada per un col·lectiu de persones 
individuals i un conjunt d’entitats que hi donen suport. A les persones i organitzacions que formem part de la 
Plataforma els uneix la preocupació per l’evolució del nostre sistema fiscal, cada vegada més regressiu i 
injust, i el model de societat que se’n deriva. 

Més informació i material de la Plataforma a www.fiscalitatjusta.cat  
tota la informació de la jornada es pot trobar a jornada.fiscalitatjusta.cat 

Contacte per mitjans: David González – fiscalitat@gmail.com 

Entitats que donen suport a la Plataforma: AICEC-ADICAE Catalunya, ATTAC ACORDEM, CCOO DE 
CATALUNYA, CONFAVC (Confederació d'AAVV de Catalunya), CUS (Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat), 
CRISTIANISME I JUSTÍCIA - Fundació Lluís Espinal, ECAS (Entitats Catalanes d'Acció Social), 
ECOLOGISTES EN ACCIÓ DE CATALUNYA, Economistes en acció (Grup Economia Social del Col·legi 
d’economistes), FETS (Finançament Ètic i Solidari), PROJECTE FIARE, JOVES D'ESQUERRA VERDA 
(JEV), L'OCUC (L'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya), MLP (Moviment Laic i Progressista), 
PTP (Associació per a la Promoció del Transport Públic), SINDICATO DE TÉCNICOS DEL MINISTERIO DE 
HACIENDA (GESTHA), UCC (Unió de Consumidors de Catalunya), UGT DE CATALUNYA. 

Entitats que col·laboren en la jornada: Plataforma Pobresa Zero – Justícia Global, Oxfam Intermón, 
Parlament Ciutadà, PLEEC (Plataforma per una educació en economia crítica i plural), Centre Delàs d’estudis 
per la pau, Economia del Bé Comú, LaFede.cat, Auditoria Ciutadana del Deute, Assemblea per un Turisme 
Sostenible. 

http://www.fiscalitatjusta.cat/
http://jornada.fiscalitatjusta.cat/

