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Els partits polítics debaten sobre pobresa, 

ocupació, migracions i àmbit penitenciari 
 

 ECAS organitza un ‘debat social’ amb Anna Figueras (CiU),  
Eva Granados (PSC), Oriol Amorós (ERC), Laura Massana (ICV)  

i Sonia Esplugas (PP), dimarts 13 de novembre a les 10h 

 Les entitats socials reivindiquen abordar les qüestions socials i 

evitar que el debat sobiranista monopolitzi la campanya electoral 
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Demà dimarts 13 de novembre, a les 10 hores, els referents en matèria social 

de les principals formacions que concorren a les eleccions al Parlament del proper 

25 de novembre debatran al voltant de quatre temes cabdals per a la cohesió 

social: pobresa, ocupació, migracions i àmbit penitenciari. La federació 

d’Entitats Catalanes d’Acció Social convoca els representants de CiU, PSC, ERC, 

ICV i PP a exposar les seves propostes en relació als Qüestionaments als partits 

polítics que ECAS ha elaborat i fet arribar als partits. 

 

POBRESA, OCUPACIÓ, MIGRACIONS, PRESONS: QUÈ PROPOSEN ELS 

PARTITS POLÍTICS? | 13 de novembre, de 10 a 12h, a l’Espai 

Francesca Bonnemaison (c/ Sant Pere més Baix 7, Barcelona) 

Amb la participació de: 

 Anna Figueras| CiU 

 Eva Granados | PSC 

 Laura Massana | ICV-EUiA 

 Oriol Amorós | ERC  

 Sonia Esplugas | PP 

Modera: Rita Marzoa, periodista 

 

L’increment de la pobresa, el creixement de l’atur, la pèrdua de drets 

socials i ciutadans –que afecten especialment els col·lectius vulnerables, com ara 

el de persones immigrades— i la supressió dels programes de rehabilitació i 

reinserció en l’àmbit penitenciari que duien a terme les entitats del tercer sector   

social són algunes de les qüestions que ens preocupen i sobre les quals volem que 

es pronunciïn els partits polítics.  

Convocatòria del debat en PDF 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa 91 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 la voluntat de transformar la societat per fer-la més justa i equitativa. En la 

nostra tasca diària prioritzem l’atenció a col·lectius en situació o risc d’exclusió perquè els 

drets de totes les persones es facin efectius i possibilitin l’exercici de la plena ciutadania.  
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