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Presentació de l’informe INSOCAT núm. 8,
‘La crisi no s’acaba, la pobresa es cronifica’
 Roda de premsa dimecres 26 de juliol a les 10.30h a ECAS

 Hi intervindran Teresa Crespo, presidenta d’ECAS; Xavier Orteu,
director d’Insercoop; i Sira Vilardell, directora de Fundació Surt

Barcelona | 24.07.2017
ECAS presentarà aquest dimecres 26 de juliol a les 10.30h a la seu de
l’entitat (Via Laietana 54, Barcelona) una nova edició de l’informe
d’Indicadors socials a Catalunya en relació al context estatal i europeu,
INSOCAT, que actualitza les dades de referència en relació a set àmbits:
pobresa i exclusió social, treball i atur, salut, educació, habitatge,
protecció social i pensions.
Amb el títol ‘La crisi no s’acaba, la pobresa es cronifica’, la vuitena
edició de l’informe INSOCAT reflecteix i analitza una contradicció: la
societat catalana s’enriqueix i empobreix alhora. Per una banda
genera més riquesa, mentre per l’altra la pobresa s’aguditza i es cronifica.
El document recull indicadors europeus de pobresa i exclusió social i
compta amb les aportacions qualitatives de professionals d’entitats
d’ECAS, dos dels quals acompanyaran la presidenta de la federació en la
presentació per valorar i il·lustrar la realitat que mostren les dades.
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Dimecres 26 de juliol a les 10.30 hores
ECAS, Via Laietana 54, principal

Intervindran: Teresa Crespo, presidenta d’ECAS
Xavier Orteu, director d’Insercoop
Sira Vilardell, directora de Fundació Surt

ECAS és una federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social que agrupa un centenar
d’organitzacions sense afany de lucre que atenen 850.000 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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