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PRESENTACIÓ

OBJECTIUS

PROGRAMA

La desigualtat, la pobresa, la discriminació,

Presentar el nou

08.45 h Recepció d’assistents

Indicador d’igualtat

09.00 h Benvinguda

l’exclusió i els diferents nivells de benestar
de la ciutadania s’han convertit en un dels
temes principals de l’agenda política i de les
preocupacions generals de totes les administracions i governs europeus.

de gènere de
Catalunya.

En general, i a tot el món, la pobresa té rostre
femení perquè afecta principalment a les dones. No només en els països del tercer món,
també a Occident, als països de la OCDE i
molt concretament, als països europeus.
És per això que sovint es diu que la pobresa

Aportar una mirada
diferent al tema
de la pobresa.

que la situació (econòmica, social i política)
de les dones són el baròmetre per saber el
nivell de desenvolupament social d’un país.
A partir dels resultats obtinguts, l’Observatori detecta una nova pobresa femenina,
que és la protagonitzada per dones formades
que quan arriben al mercat laboral pateixen
la discriminació en sous i condicions laborals, sobretot després de la maternitat, i
acaben tenint un elevat risc de caure en la
pobresa malgrat tenir una feina. Pobresa
que s’allargarà en el temps amb menors
pensions i, si queda a l’atur, amb menors

Sra. Núria Lao
presidenta de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona
Sr. Josep Ollé
director del Palau Macaya

09.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Anna Mercadé
directora de l’Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona

09.30 h Presentació de l’Indicador d’igualtat de gènere de Catalunya 2015
i comparativa amb 2005
Sra. Carme Poveda
directora d’Anàlisi Econòmica de la Cambra de Comerç de Barcelona

té rostre de dona. Les institucions (ONU,
Banc Mundial, UNESCO, etc.) ja han assumit

Hble. Sra. Dolors Bassa
consellera de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya

Sensibilitzar
les administracions

10.00 h La Igualtat de Gènere: Reivindicacions, perplexitats i propostes
Sra. Teresa Torns
professora jubilada de QUIT-UAB

públiques i posar

10.30 h Pausa

el tema del “risc

11.00 h Sostres de vidre contra la Igualtat

de pobresa femenina”
en l’agenda política.

Sr. Antón Costas
catedràtic d’Economia Aplicada i president del Cercle d’Economia

11.30 h Taula Rodona: Polítiques públiques contra la pobresa
Hble. Sr. Lluís Franco
president del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya
Il·lma. Sra. Meritxell Budó
vicepresidenta 4a i presidenta de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona

prestacions per desocupació.

Il·lm. Sr. Agustí Colom
regidor d’Ocupació, Empresa, Comerç i Turisme de l’Ajuntament de Barcelona

Per això, comptarem amb la col·laboració de

Sr. Oriol Illa
president de la Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya

representants de les Administracions públi-

Torn de preguntes

ques, agents socials, econòmics i acadèmics
que ens ajudaran a establir un diàleg i una
reflexió sobre l’augment de risc de pobresa
femenina, les conseqüències i possibles solucions.

13.00 h Cloenda
Sra. Teresa Maria Pitarch
presidenta de l’Institut Català de les Dones

