Jornada
Cap a un nou model de garantia de rendes.
Perspectives i situació actual
Quan: 2 de març de 2018
Lloc: Consell Comarcal del Vallès Occidental
Inscripcions: formulari d’inscripció al següent enllaç
Els darrers anys les propostes per garantir un nivell mínim de rendes per als
ciutadans ha anat guanyant protagonisme per fer front a la pobresa. És un debat
rellevant i, per sort, vigent a l’agenda política, que situa en el primer pla de les
polítiques públiques quina societat i estat del benestar volem construir.
En aquest sentit, el passat 8 de juny, el Consell d’Alcaldes i Alcaldesses del Vallès
Occidental va aprovar l’acord Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i
les desigualtats, amb un seguit de mesures a emprendre de forma conjunta entre
les administracions locals amb la col·laboració d’entitats i agents socials. La finalitat
no és altre que canviar el model d’intervenció per eradicar la pobresa estructural
que, malgrat els indicis de recuperació macroeconòmica, segueix vigent.
Un primer pas en aquest nou camí és apropar i fer emergir el debat al territori. Per
situar-lo encara més com a una prioritat del conjunt de la societat, i per a ser
partícips i actius des de les ciutats i pobles en la construcció d’aquest un nou
model.
La jornada comptarà amb una primera part destinada a reflexionar sobre els
models de renda viables i necessaris i com s’han articulat els models vigents de
garantia de rendes. I una segona part, per presentar tres experiències de models
de garantia de rendes que s’estan executant actualment i que guiaran el camí
d’aquest nou model que cal construir.

Organitza

Amb el suport de

Impulsa: Comissió mixta d’observació permanent
de la pobresa i les desigualtats del Vallès Occidental

Programa
9:00 Registre i entrega documentació
9.30 Presentació i benvinguda
A càrrec del Sr. Ignasi Giménez Renom, President del Consell Comarcal del
Vallès Occidental
10.00 Quin model de garantia de rendes és necessari i viable?
La Renda Bàsica incondicional: raons normatives i tècniques
Daniel Raventós, professor de la Facultat d’Economia i Empresa de la UB i
president de la Xarxa Renda Bàsica
Factors a considerar en el disseny d’un sistema de garantia de rendes
eficaç
Luis Sanzo Gonzalez, responsable de l’àrea d’estadística en el
departament de Treball i Polítiques Socials del Govern Basc
Evolució i situació dels models actuals de garantia de rendes
Maria Caprile, fundadora i directora de NOTUS, cooperativa independent i
sense ànim de lucre dedicada a la investigació social aplicada
11.30 Pausa cafè
12:00 Experiències vigents per avançar cap a nous models de garantida de
rendes
Projecte pilot B-MINCOME de l’Ajuntament de Barcelona
Lluís Torrens, director de Planificació i d’Innovació de l’Àrea de Drets
Socials de l’Ajuntament de Barcelona
La Renda Garantida Ciutadana Catalana
Josep Vidal, director general d'Economia Social, el Tercer Sector, les
Cooperatives i l'Autoempresa del departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya
L’experiència del País Basc
Luis Sanzo Gonzalez, responsable de l’àrea d’estadística
departament de Treball i Polítiques Socials del Govern Basc
13.30 Cloenda
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