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A les entitats membres d’ECAS, 

Després de la jornada de lluita contra la pobresa que vàrem 

celebrar l’any passat, ens vam fixar uns reptes que enguany 

volem assolir amb un nou projecte. Les jornades que 

proposem per al mes d’octubre són el tret de sortida d’un 

projecte més ampli que proposarem: Innovacions a favor de 

la inclusió i la lluita contra la pobresa. Al llarg de sis 

mesos es treballarà amb les entitats que ho desitgin i es 

comprometin a dur a terme un projecte innovador en la lluita 

contra la pobresa. 

S’aprofitarà la jornada oberta a tot el públic per presentar 

algunes iniciatives innovadores i per reclutar les 10 entitats 

participants al projecte, que haurien de desenvolupar alguna 

de les experiències que es presentin sota el seguiment dels 

professionals del projecte.  

 

La nova jornada, que celebrarem el 29 d’octubre, es 

fonamenta en els principis que:  

 

1. Cal promoure i activar accions innovadores de lluita contra la 

pobresa. Per aquest motiu volem facilitar informació  sobre 

experiències positives de lluita contra la pobresa que puguin 

ser replicades per les entitats d’ECAS. L’apoderament de la 

persona que es troba en situacions de gran dificultat precisa 

d’un nou context que potencií les seves  capacitats. 

 

2. La població més vulnerable necessita trobar altres formes 

d’economia: alternativa i solidària. Es pretén donar un nou 

significat als diners, trobar noves formes econòmiques que 

creïn nous vincles i nous aprenentatges entre les persones. 

 

Els eixos temàtiques que hem seleccionat són Economia 

solidaria i Participació comunitària, dos elements que  

poden ajudar en els processos d’apoderament de les persones 

amb dificultats.  

 

 


