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Les sis forces polítiques amb representació al Parlament de Catalunya 
contrastaran les mesures per generar ocupació i els compromisos de 
col·laboració amb les entitats d’acció social previstos en els seus 
programes electorals. 

  

Al Compromís Comú –un document signat per les Administracions 
(Generalitat, Diputació i Ajuntament de Barcelona), els agents socials i la 
societat civil en el marc del Congrés Treball i Ciutadania, organitzat per ECAS 
el 2009—es constata la centralitat del dret al treball com a element clau 
per a la cohesió social i l’accés a la ciutadania. Ara, amb motiu de les eleccions 
al Parlament de Catalunya, ECAS llença una nova crida, AVANCEM amb el 
Compromís Comú, per articular propostes concretes i debatre al voltant de 
tres eixos: 

1. Ocupació i col·lectius vulnerables 
2. Contractació pública i regulació de la gestió privada 
3. Col·laboració Administració – Entitats d’acció social 

 
 

La federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social (ECAS) agrupa 80 organitzacions sense afany de 
lucre que atenen més de 190.000 persones l’any. L’atenció directa que presten les entitats i la 
tasca de la federació per vertebrar el sector es fonamenten en la voluntat de transformar la 
societat per fer-la més justa i equitativa. 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. 

Ocupació per a tothom: què proposen els partits? 

Data:  22 de novembre 2010 | 11:00 h 
Lloc:  Espai Francesca Bonnemaison 
 c/ Sant Pere més baix 7, Barcelona 

Participen: Carles Rivera (PSC) 
Meritxell Borràs (CiU) 
Anna Simó (ERC) 

  Arnau Funes (ICV) 
Rafael López (PP) 

  Jordi Gusi (ECAS) 

Presenta: Teresa Crespo (ECAS) 
Modera:  Lluís Pellicer (EL PAÍS) 

 


