
 

 

 

ZW núm 413. Recomanació d'enllaços al servei de la reflexió i de l'acció política i 

social realitzada pel meu amic Antoni Gutiérrez-Rubí. 

 

Projecte TIPI (Transparència, Informació, Participació i Incidència)  

 

www.ciecode.es 

El proper dimecres 5 de novembre a les 19:00h, a la sala Ecooo de Lavapiés (Sala 

Savia Solar, c/ Escuadra, 11) de Madrid, es presenta el Projecte TIPI 

(Transparència, Informació, Participació i Incidència) per al seguiment de la 

activitat parlamentària en temes relacionats amb la lluita contra la pobresa i la 

exclusió a España.  

TIPI és un projecte que innova en la forma en què les organitzacions de la societat 

civil podran influir en els processos de presa de decisió política i de construcció de 

l'opinió pública sobre temes de pobresa i exclusió a Espanya. 

El CIECODE (Centre d’Investigació i Estudis sobre Comerç i Desenvolupament) 

coordina aquest projecte, que compta amb la participació de porCausa i EAPN-CLM 

(Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l'Exclusió Social a Castella-La Manxa), 

com a socis, i amb Unicef Comitè Espanyol i EAPN Espanya, com a organitzacions 

col·laboradores. 

El CIECODE és el think tank de la Fundación Salvador Soler que va néixer el 2011 

amb l'objectiu de dinamitzar a Espanya el debat públic sobre l'impacte que les 

polítiques públiques i les pràctiques privades tenen en la lluita contra la pobresa. 

La presentació del projecte TIPI s’iniciarà amb un debat obert amb Javier Pérez 

(CIECODE), Gonzalo Fanjul (porCausa), Cristina Junquera (Unicef) i Carlos Susías. 

Els eixos del debat seran la pobresa i l'exclusió, però, també, sobre la possibilitat 

d'intentar incidir en les decisions polítiques des de la societat civil.  

 

L'esdeveniment es retransmetrà per streaming, que es podrà ser seguir a través de 

la pàgina web (www.ciecode.es). Per comunicar l’assistència, cal enviar un correu 

a: investigacion1@ciecode.es   

Podeu seguir l’activitat del CIECODE-Madrid a Facebook i Twitter.  
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