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Els resultats de la investigació seran públics?i es tindran al març 2013

EL PERIÒDIC

ANDORRA LA VELLA

La Fundació Privada Jacqueline

Pradère i el Centre de Recerca

Sociològica (CRES) de l'Institut

d'Estudis Andorrans han arribat a un

acord per fer un estudi sobre les

Estratègies dels grups socials amb

risc d'exclusió davant la crisi. 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 amb la finalitat de prestar

serveis relacionats amb el benestar

social i físic, així com qualsevol activitat que directament o indirecta tingui incidència en el benestar d'aquelles

persones que estan o han estat relacionades amb el Grup Pyrénées i els seus familiars.

En aquesta ocasió, la Fundació Privada Jacqueline Pradère, ha decidit col·laborar amb el CRES subvencionant

una part de les despeses d'aquest estudi amb una aportació econòmica de 4.250 euros. Ahir es va fer l'acte de

l'acord, en què també hi va assistir la ministra d'Educació i Joventut, Roser Suñé-.

El CRES s'encarregarà 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

d'Andorra i Càritas es cataloguin com a persones en risc d'exclusió, i posteriorment s'analitzarà la informació

recollida amb la finalitat de definir amb més profunditat els condicionants de cada grup d'exclusió (gent gran,

dones monoparentals, famílies amb aturats, persones amb baixes laborals de llarga durada, etcètera) i la seva

relació amb la crisi actual. Així mateix, es volen conèixer les estratègies utilitzades en front d'aquesta situació, el

paper de les xarxes socials i de la família com atenuants del problema, com s'adapten les institucions

públiques a la situació d'aquests col·lectius, i el paper de la societat civil (fundacions, associacions, etcètera).

Al març del 2013 / Tant la Fundació com el CRES es comprometen a que els resultats finals d'aquest estudi

siguin públics. Es preveu la finalització de l'estudi abans del 31 de març del 2013.

Per a més informació consulti l'edició en paper.
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