
Vegeu informació actualitzada a: www.rendagarantidaciutadana.net i www.parlamentciutada.cat  

Sessió de suport del Parlament Ciutadà  
a la ILP Renda Garantida Ciutadana 
 
28 juny 2014  
Lloc: plaça del Rei (Barcelona) 

  
 

Programa  
 

11:00 Presentació de l’acte en el marc de la Setmana de la Dignitat. 
Relat d’un procés construït a través de les iniciatives sorgides dels 
moviments socials 

Itziar González  
 

11:10 Síntesi i situació del procés de la ILP Renda Garantida de 
Ciutadania 

Sixte Garganté 

11:20 Intervenció de persones, a títol individual, afectades per la manca 
de recursos i que poden transformar la seva situació a través de 
l’aplicació de la ILP  

 

11:45 Viabilitat econòmica de la ILP (pressupost necessari, 
racionalització de recursos, polítiques fiscals, etc.)  

Ramon Franquesa 

12:00 La ILP com a instrument de defensa dels drets socials i civils 
(alimentació, habitatge, educació, sanitat i treball) 

Ada Colau 

12:15 Participació dels moviments socials en el desenvolupament de la 
reglamentació de la ILP i control democràtic de la gestió pública 
en la seva aplicació 

Enric Pons 

12:30 Lectura d’un manifest de suport a la ILP Diosdado Toledano 

 Exposicions de col·lectius que impulsen iniciatives de caràcter 
participatiu i de transformació social 

Comissió promotora de la 
ILP per l’Educació, 
Campanya per una banca 
pública ètica i social, 
Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca,  
Multireferèndum 

12:55 Cloenda Lluís Rabell 

Al finalitzar l’acte hi haurà una actuació del cantautor y compositor Nelson Poblete 

 
Ara podeu expressar la vostra opinió sobre la ILP Renda Garantida Ciutadana al web Delibera. 
 
 
Entitats convocants de la "Setmana de la Dignitat"  
ACP, Aliança per la Sobirania Alimentària de Catalunya,  Apema, Attac-Acordem, Campanya per una banca pública 
ètica i social, CCOO, CO.BAS, Col·legi Treball Social de Catalunya, Comissió promotora ILP Renda Garantida 
Ciutadana, CONFAVC, Coordinadora d'Assemblees de Treballadors/es en Atur de Catalunya, Cornellà sense 
fronteres, Cristians pel Socialisme, CUP, Dempeus per la salut pública, ERC, EUiA, FAVB, Front Cívic, Grup Impulsor 
del Parlament Ciutadà, IAC, ICV, Marea Pensionista, Marxa Mundial de les Dones, PAH Barcelona, Pastoral Obrera 
de Catalunya, PSC, UGT, USOC, XSUC-Socialisme21 
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