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Més d’un 20% de pobresa, més d’un 20% d’atur (50% en el cas dels 

joves), gairebé un 30% d’abandonament prematur dels estudis, milers de 

famílies desnonades i, davant tots aquests indicadors de risc, una 

inversió en protecció social quasi cinc punts per sota de la mitjana 

europea: 16,3% del PIB a Espanya, 20% a la Unió Europea. Aquestes són 

algunes de les dades que recull l’informe INSOCAT (Indicadors socials a 

Catalunya en relació al context estatal i europeu), elaborat per Entitats 

Catalanes d’Acció Social (ECAS) amb l’objectiu de proporcionar un marc de 

referència que permeti actuar des del coneixement de la realitat 

socioeconòmica actual. 

El document compara una sèrie d’indicadors consensuats en l’àmbit 

europeu i mostra que el percentatge d’atur de llarga durada i les taxes 

d’abandonament prematur dels estudis a Catalunya i l’Estat espanyol 

doblen les mitjanes europees. La inversió en protecció social, en canvi, 

és inferior i ha augmentat poc més d’un 3% en els 10 darrers anys: ni 

durant el període de bonança econòmica ni durant els últims anys de crisi –

quan les demandes i necessitats socials s’han disparat— hem assolit el nivell 

mitjà de la Unió Europea (20% del PIB).  

Una de les eiens bàsiques en la lluita contra la pobresa a Catalunya és el 

programa de renda mínima d’inserció (PIRMI), que reflecteix 

l’increment de població en risc durant els últims anys –es va passar de 

12.000 a 43.000 beneficiaris entre el 2007 i el 2010— i les restriccions a 

l’hora de donar-hi resposta: després de l’enduriment de les condicions 

d’accés a l’ajut, el Govern es  proposa reduir a 18.000 el nombre de 

titulars aquest 2012. 

El número zero de l’informe INSOCAT proporciona un marc de referència a 

partir del qual ECAS actualitzarà periòdicament les dades per seguir de 

prop l’evolució dels indicadors i intentar millorar les actuacions de les 

entitats socials i de tots els actors compromesos en l’enfortiment de cohesió 

social. Al web d’ECAS s’hi poden trobar tant l’informe complet –amb xifres 

i informació detallada sobre nivells de renda, mercat laboral, educació, 

habitatge i sistema de protecció social—, com la versió reduïda amb una 

síntesi de les dades més rellevants. 

 

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 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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