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Vª JORNADA CIUTADANA
PER UNA FISCALITAT JUSTA

- Dissabte 29 de Febrer de 2020 -

09:45 - Acreditacions.
 
10:10 - Benvinguda:
Patricia Cantarell, Oxfam Intermon, Jaume
Garcia Vicente, Attac Catalunya, membres de
Fiscalitat Justa.
 
10:15 – Ponència inaugural:
«Una resposta ètica a la crisi ecològica»
Marta Tafalla, doctora en filosofia i professora
de la UAB.
 
10:45 – Tres mirades per una agenda urgent
entorn a la fiscalitat ambiental:
 
 
 
 
 
 
Moderat per Marta Plujà, periodista i membre
de la Plataforma per una fiscalitat justa.
 
11:45 – Descans

Ignasi Puig -  Director Ent Fundació –
Expert en fiscalitat ambiental
Isabel Vilaseca– Professora de dret
ambiental – Universitat Rovira Virgili
Joan Herrera – Jurista i expert en energia.

12:15 – Interpel·lació a entitats, moviments i
iniciatives socials ecologistes: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dinamitza i modera Xavi Casanovas, Cristianisme i
Justícia, membre de Fiscalitat Justa.
 
12:45 - Dinàmica d'establiment d'una agenda
compartida en matèria de fiscalitat ambiental.
 
13:15 - Relatoria i tancament.
 
Lluis Cases, coordinador de Fiscalitat Justa.
 
13:30 – Final de la jornada.

María García, membre d'Ecologistes en Acció.
Tom Johnson, membre de Rebel·lió o Extinció
Barcelona.
Liliana Marcos, membre d'Oxfam Intermón.
Neus Casajuana, presidenta de Revo
Prosperitat Sostenible.
Ricard Bellera, secretari de treball i economia
de CCOO Catalunya.

 

Organitza: Plataforma por una fiscalidad justa, ambiental y solidaria. Entitats promotores de la Plataforma:
AICEC-ADICAE Cataluña, ATTAC ACORDEM, ATTAC Catalunya, CCOO de Cataluña, CONFAVC (Confederació
d'Associacions Veïnals de Catalunya), CRISTIANISME I JUSTÍCIA (CJ) - Fundació Lluís Espinal, CUS
(Coordinadora d'Usuaris de la Sanitat), DIEM25, ECOLOGISTES EN ACCIÓ de Catalunya, FETS (Finançament
Ètic i Solidari), FIARE Catalunya, Forn de teatre Pa'tothom, GESTHA Catalunya (Sindicat de Tècnics
d'Hisenda), OCUC (L'Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya), OXFAM INTERMON de Catalunya,
UCC (Unió de Consumidors de Catalunya) , UGT de Catalunya.

La nostra societat clama per una resposta unànime i urgent davant de l’emergència climàtica que vivim.
Algunes de les mesures que es podrien implementar políticament per a fer-hi front passen per l’ús de la
fiscalitat (taxes i impostos) com a una via que desincentivi les pràctiques contaminants i nocives pel medi
ambient, i incentivi els comportaments que permetin la necessària transició ecològica. Ens trobem encara
ben lluny d’implementar algunes mesures que a Europa ja fa temps que funcionen, alhora ens cal ser creatius
perquè aquestes propostes no carreguin exclusivament sobre les classes treballadores i empobrides. És
compatible la transició ecològica amb unes polítiques fiscals ambientals justes i progressives? Quines
mesures són necessàries avui? Com caldria implementar-les? De tot això en volem debatre aquest any en la
nostra Jornada Ciutadana que arriba ja a la seva cinquena edició.
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