Dissabte 9 de Febrer de 2019

IVª JORNADA
CIUTADANA PER UNA
FISCALITAT JUSTA
La recaptació en l’impost de societats ha passat de ser de 44.823 M d’€ el 2007 a 23.143 M el 2017, gairebé la
meitat. Cada any es perden entre la hisenda autonòmica i l’estatal 5.501 M d’€ en beneficis fiscals discutibles tant
per la seva utilitat pública com pel seu caràcter regressiu. La llista europea de paradisos fiscals no inclou cap dels
països que actuen, avui dia a Europa, com a autèntics amagatalls fiscals com Irlanda o Luxembourg,.. i podríem
seguir. La realitat del nostre sistema fiscal ens demana una clara consciència ciutadana de la responsabilitat
que tenim en el sosteniment de les prioritats socials, i la necessitat de recordar als responsables polítics el paper
que han de jugar per a construir una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Motius suficients per a convocar la nostra
IVª Jornada ciutadana per una fiscalitat justa. Us hi esperem!

10:00 - Acreditacions.
10:15 - Benvinguda:
Xavier Casanovas, portaveu de la Plataforma.per
una Fiscalitat Justa
10:20 – Ponència inaugural:
«Pagar impostos per a construir una societat més
justa: una mirada ètica»
Xavier Antich, doctor en filosofia
11:00 – Projectes i propostes actuals de la
Plataforma per una fiscalitat justa:
“Beneficis fiscals, beneficis per a qui?” - Xavier
Martínez, doctor en dret i membre de Fiscalitat
Justa
“Propostes per una fiscalitat municipal més justa”
- Cecile Barbeito, investigadora i membre de
Fiscalitat Justa
“Il·lustrar l’opacitat. Art i denuncia amb l’escola
Massana” - Patricia Cantarell, membre d’Oxfam
Intermon i de Fiscalitat Justa.
11:30 – Descans

12:00 – Taula rodona:
«El partit es juga a Europa: fiscalitat solidària o
beneficis per a les elits?»
Jordi Solé, candidat a les eleccions europees
d’ERC
Josep Manuel Suárez, responsable de l’àmbit de
relacions internacionals del PDCat.
Javi Lopez, candidat a les eleccions europees del
PSC
Ernest Urtasun, candidat a les eleccions europees
de Catalunya En Comú.
Cap de llista a les eleccions europees del PP.
José María Cano, diputat del Parlament de
Catalunya per Cs.
Debat obert conduït per Susana Ruiz, responsable de
justícia fiscal d’Oxfam Intermon.
13:45 - Relatoria i tancament.
Lluis Cases, coordinador de la Plataforma per una
Fiscalitat Justa.
14:00 – Final de la jornada.
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Entrada lliure amb inscripció previa

a: jornada.fiscalitatjusta.cat
Organitza: Plataforma per una fiscalitat justa, ambiental i solidària. Entitats promotores de la Plataforma: AICECADICAE Catalunya, ATTAC ACORDEM, CCOO de Catalunya, CONFAVC (Confederació d’Associacions Veïnals de
Catalunya), CRISTIANISME I JUSTÍCIA (CJ), CUS (Coordinadora d’Usuaris de la Sanitat), DIEM25, ECOLOGISTES EN
ACCIÓ, FETS (Finançament Ètic i Solidari), FIARE Catalunya, Forn de teatre Pa’tothom, GESTHA Catalunya (Sindicat de
Tècnics d’Hisenda), L’OCUC (L’Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya), MLP (Moviment Laic i
Progressista), OXFAM INTERMON de Catalunya, UCC (Unió de Consumidors de Catalunya), UGT de Catalunya.

