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L’arquebisbe Desmond Tutu, Premi Internacional Catalunya 2014 i 

Premi Nobel de la Pau, participarà dimecres en un diàleg amb el 

sociòleg Sebastià Sarasa i la presidenta d’ECAS, Teresa Crespo, amb 

el títol Desigualtats i risc de violència: És possible la cohesió social sense 

garantir la dignitat? L’acte tindrà lloc a les 10:30 hores al Palau 

Macaya de l’Obra Social “la Caixa” (Passeig Sant Joan 108). 

La periodista Milagros Pérez Oliva moderarà la taula rodona, oberta al 

públic i gratuïta per a tots els assistents, amb inscripció prèvia a través 

d’un formulari online.  

Desmond Tutu arriba demà a Barcelona per recollir el Premi Internacional 

Catalunya 2014, atorgat per la Generalitat en reconeixement de “la seva 

vigorosa i constant lluita per la justícia social i la millora de les 

condicions dels oprimits”. El diàleg sobre Desigualtats i risc de violència, 

organitzat per ECAS amb el suport de la Generalitat i l’Obra Social “la Caixa”, 

és l’altre únic acte públic de Tutu durant la seva estada a la ciutat. 

 
 

 

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa un centenar 

d’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. 
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