
	  

	  

ECAS dóna suport a la marató contra la 
pobresa impulsada pel Govern i TV3 
• La iniciativa contribuirà a la presa de consciència ciutadana  

sobre les desigualtats i les injustícies socials 

• Es preservarà la imatge dels col·lectius vulnerables i servirà per 
promoure accions innovadores orientades a la transformació social 
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Les Entitats Catalanes d’Acció Social manifestem el nostre suport a la 
marató contra la pobresa presentada avui per TV3 i el Deparatment de 
Benestar Social i Família, després d’una reunió en la què hem participat i 
expressat les nostres consideracions al voltant de la iniciativa, impulsada pel 
Govern i TV3. La campanya de mobilització ciutadana servirà per 
conscienciar la població sobre les desigualtats i injustícies que pateix 
la nostra societat i donar suport a les entitats que treballem en la lluita 
contra la pobresa. 
 
El respecte a la imatge de les persones en situació de pobresa o risc 
d’exclusió i la presentació de la realitat que pateixen amb un enfocament 
positiu, que posi de relleu les vies per superar les dificultats, són dos dels 
factors clau de la campanya acordats aquest matí. 
 
A més de les accions orientades a recaptar fons per a la lluita contra la 
pobresa, la marató pretén fomentar la solidaritat i el compromís 
ciutadà en relació a les dificultats que experimenten les persones que nos 
disposen de suficients recursos econòmics, i contribuirà també a impulsar 
accions innovadores que suposin una transformació en la lluita contra 
la pobresa. 
 
En aquest sentit, ECAS considera que el plantejament i l’abast de la 
campanya fan que es tracti d’una bona oportunitat per mobilitzar 
consciències i recursos que serviran no només per pal·liar necessitats 
actuals, sinó també per invertir amb visió de futur en la construcció d’una 
societat més cohesionada.   
 
 
 

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.  


