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Informe per a la millora del programa de RMI i la creació  

de nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social 

Les entitats socials reclamen la creació d'un grup de treball 
interdepartamental per reformar i complementar la RMI 

Convocatòria 

de premsa 

 

Contacte: Agnès Felis  

afelis@acciosocial.org 

M. 657 515 361 

 

 

 

 

 

La federació d’Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS) presentarà aquest 

divendres 23 de setembre, a les 11h, un informe sobre l'estat actual del 

programa de RMI, les mancances i disfuncions detectades, els efectes de les 

darreres accions del Govern i els elements que cal tenir en compte de cara a la 

millora del programa. El diagnòstic de les enitats socials constata la necessitat 

de revisar-lo a fons amb una perspectiva integral, partint de la realitat actual  

—marcada per la diversificació dels col·lectius en risc i la creixent demanda 

d'ajuts i serveis socials— i apostant per polítiques preventives, cohesionadores 

i que garanteixin una vida digna a tota la població. 

 

 

ACTE DE PRESENTACIÓ 

Informe per a la millora del programa de RMI i la creació de 
nous recursos contra la pobresa i l’exclusió social 

Dia:  23 de setembre, a les 11 hores 

Lloc: ECAS | Via Laietana 54, 1r pis (Barcelona) 

 

Hi intervindran: 

Teresa Crespo, presidenta d'ECAS 

Xavier Orteu, director d'Insercoop 

Fina Rubio, presidenta de Fundació Surt 

   

  

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa 85 organitzacions 

sense afany de lucre que atenen 795.000 persones l’any. L’atenció directa que presten 

les organitzacions membres d’ECAS i la tasca de la pròpia federació per vertebrar el 

sector es fonamenten en voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i 

igualitària. En la nostra tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc 

d’exclusió per tal que els drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin 

l’exercici de la plena ciutadania.  

http://acciosocial.org/

