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NOTÍCIES DEL DIA

El menjador social de la capital ha atès 36
persones en dos mesos i mig

La fundació Jacqueline Pradère i el CRES
acorden fer un estudi

El Consell aprova la pujada de les taxes del tabac
i tot apunta a un nou augment

Nacional - Societat

Oriol Romeu coneix a Andorra que entra a la llista
olímpica
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Dimarts 03, Juliol de 2012 20:34

Les icones romàniques a les ceràmiques de Judith
Pellicer
Una cinquantena de síndics i defensors locals es
reuneixen a la Seu d'Urgell
Una avaria d'Andorra Telecom provoca talls
intermitents a tota la xarxa de telefonia fixa
durant el matí
El consum elèctric al juny disminueix un 3,2%
respecte al mateix mes del 2011

La Fundació Privada Jacqueline Pradère i el Centre de Recerca Sociològica (CRES) de
l’Institut d’Estudis Andorrans (IEA) van firmar ahir un acord de col·laboració per
realitzar un estudi sobre les Estratègies dels grups socials amb risc d’exclusió davant
la crisi. En aquest conveni s’estableix que, d’una banda, la fundació subvencionarà
una part de les despeses d’aquest l’estudi, amb una aportació de 4.250 euros. Per
l’altra part, el CRES serà l’encarregat de fer aquest treball, que consistirà en la
realització d’entrevistes en profunditat i grups de discussió a una mostra de les
persones que a partir de les dades del departament d’Estadística del Govern i Càritas
es cataloguin com a persones que estan en risc d’exclusió social.
Amb les dades de l’estudi es pretén definir amb més profunditat els condicionants de
cada grup d’exclusió (gent gran, famílies monoparentals, famílies amb aturats,
persones amb baixes de llarga durada, etcètera) i la seva relació amb la crisi, les
diferents estratègies que han adoptat per fer front a aquesta situació, el paper de le
xerrades socials i de la família com a atenuants del problema, com s’adapten les
institucions públiques a la situació d’aquests col·lectius i el paper de la societat civil,
especialment de les fundacions i associacions, entre altres aspectes.
Una vegada analitzats tots els aspectes, les dues parts, la Fundació Jacqueline
Pradère i el CRES, han pactat que els resultats i les conclusions de l’estudi es faran
públics. Es preveu que s’acabi abans del 31 de març de l’any que ve.
La Fundació Privada Jacqueline Pradère té entre les seves finalitats portar a terme la
seva acció social a tot el país, oferint col·laboració a les institucions públiques i a les
associacions sense ànim de lucre que pretenguin desenvolupar una acció social al
Principat.
La finalitat és prestar serveis que estan relacionats amb el benestar social i físic, així
com qualsevol activitat que directament o indirectament tingui incidència en el

MERCAT IMMOBILIARI

CISA - APARTAMENT A ARINSAL
Habitatges - Apartament per estrenar a l'entrada d'Arinsal.
Molt lluminós i amb molt bones vistes. Ampli saló m...
CISA- CASA PAIRAL A ESCALDES
Habitatges - Casa Pairal reformada a la zona de Sa Calma
en un entorn privilegiat. 200m2 en 3 plantes. Vigues de ...
CISA - ÀTIC A PAL ( LA MASSANA )
Habitatges - Àtic completament reformat a Pal. Vistes
impressionants, sol tot el dia. Dos dormitoris dobles. Cui...
PUBLICA EL TEU ANUNCI

MÉS

ENQUESTA DE LA SETMANA

¿Podria haver estat més ambiciós el projecte del
carril bici?
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