
 



 

SEMINARI ‘DESIGUALTAT I POBRESA’ 

9, 16 i 18 de Novembre de 2020 

CAP A UN MÓN PITJOR? 

 

Dèiem ahir... Així podríem començar ara, sis mesos després del que havia de ser un curs sobre 

la desigualtat i la pobresa. La COVID ens va forçar a fer un punt i a part però ara, volem que 

només sigui un punt i seguit, volem reprendre el fil per a estudiar i reflexionar sobre un 

fenomen que la pandèmia ha portat al límit  

La desigualtat, entesa com el diferent repartiment dels ingressos, actius o benestar entre el 

conjunt dels habitants (OCDE, 2018), s’ha accelerat per diverses causes i no només per la 

pandèmia. La globalització, la tecnologia, les relacions de gènere o la política fiscal, entre 

d’altres, són factors a tenir en compte.  

L’apropiació dels recursos per part dels sectors privats en detriment del sector públic ha 

portat a que la riquesa estigui cada vegada més malament repartida, que els rics siguin més 

rics i que els pobres siguin cada vegada més pobres. Ha fet que països que, en teoria són més 

rics que mai, presentin una desigualtat creixent que no pot amagar-se sota el tòtem del PIB 

per càpita. 

I aquesta desigualtat creixent porta, inexorablement, a la pobresa, perquè la desigualtat i la 

pobresa no són dues realitats inconnexes. La desigualtat acaba derivant en una situació que 

afecta les necessitats bàsiques dels individus portant com a conseqüència la impossibilitat de 

tenir una vida digna.  

Cada vegada més la desigualtat impossibilita un creixement econòmic inclusiu, i alhora, les 

lògiques del creixement econòmic comporten un augment de les desigualtats a l’intern dels 

països, fent que extensos col·lectius visquin en situacions de pobresa, sense feines o 

habitatges dignes, o amb una dieta insuficient.  

En aquest seminari intentarem, a partir del diagnòstic d’una situació polièdrica, parlar no 

només de les causes estructurals i potencials solucions sinó de mesures i alternatives d’una 

realitat indigna en societats pretesament desenvolupades. 



 

JUAN CARLOS PALACIOS  

9 DE NOVEMBRE 2020 

MÉS RICS I MÉS POBRES.  POLÍTIQUES PÚBLIQUES 

En els darrers anys, el problema de la desigualtat ha rebut una atenció creixent des de 

diferents àmbits - acadèmic, social i polític. Com a resultat, la desigualtat s'ha convertit 

en un dels objectius globals de la nova agenda de desenvolupament. En aquest 

context, els continguts d’aquesta sessió van dirigits a entendre la magnitud del 

fenomen, explicant els diferents indicadors, mesurant les principals dinàmiques, i 

analitzant els determinants i efectes de la desigualtat econòmica, així com les diferents 

respostes institucionals dirigides a contrarestar-los.   

Juan Carlos Palacios és Doctor en Economia Internacional i del Desenvolupament per 

la UB. Docent i investigador a la mateixa universitat. 

 

DANI VILARÓ  

16 DE NOVEMBRE 2020 

 

LES NOVES TECNOLOGIES: UNA OPORTUNITAT O UNA 

AMENAÇA ALS DRETS HUMANS? 

Les noves tecnologies han irromput en les nostres vides d'una manera irreversible. Per 

una banda són grans oportunitats per millorar la vida de les persones, però per l'altra 

poden suposar una amenaça gran als drets humans. A la tradicional bretxa tecnològica, 

entre gent connectada i gent que no, sumem la preocupació per l'ús de dades i 

determinats aplicatius que fan les empreses que dominen el mercat i els fluxos 

d'informació i coneixement. 
 

Dani Vilaró és llicenciat en Ciències de la Comunicació (Periodisme) per la UAB. Des de 

2010 és responsable de comunicació d'Amnistia Internacional Catalunya.  



 

IRENE GONZÁLEZ PIJUAN  

18 DE NOVEMBRE 2020 

DONA I DESIGUALTAT 

La feminització de la pobresa és un fenomen enquistat i molt present a Catalunya que té les 

seves arrels, entre d'altres, en la manca de coresponsabilitat en les tasques de cura, la divisió 

sexual del treball i un accés fortament desigual al mercat laboral. La sessió té com a objectiu 

analitzar aquestes causes estructurals i també les seves repercussions en àmbits com l'accés 

a l'habitatge, la precarietat energètica, el dret a la salut i la lluita contra les violències 

masclistes. 

Irene González Pijuan és membre d'Enginyeria sense Fronteres i de l'Aliança contra la 

Pobresa Energètica. 

 

 

INSCRIPCIÓ PRÈVIA 

https://forms.gle/gvtcP1s2GHAMUsGA7 

 

 

ORGANITZA: 

 

AMB EL SUPORT: 

https://forms.gle/gvtcP1s2GHAMUsGA7

