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TAULA D’ATENCIÓ A LA POBRESA DE LA GARROTXA 

La Comissió Europea defineix les persones de pobresa com “aquelles persones, famílies i grups els 
recursos dels quals (econòmics, socials  culturals) són tan limitats que els exclouen del nivell de vida 
que es considera acceptable a la societat a la qual viuen”. 
No es disposen de dades comarcals relacionades amb la pobresa. 
 

•Crear una Taula d’Atenció a la Pobresa i diferents  Comissions de Treball per tal de tractar la 
situació de la pobresa i l’exclusió social en diferents  àmbits. 
•Realitzar un estudi sobre la pobresa, vulnerabilitat i dinàmiques d’exclusió social a la Garrotxa. 
•Informar i coordinar les actuacions de diferents Comissions 

-Signatura d’un conveni amb una institució per fer un treball de 
coneixement de la pobresa de la Garrotxa i poder valorar si les 
actuacions que es realitzen són adequades i eficaces. 
-Creació d’una taula i constitució de diferents Comissions, les 
següents: 
-Alimentació, Higiene i Vestimenta. 
-Ocupació 
-Habitatge 
-Salut 
-Educació 
-Recull de dades i diagnòstic de la situació. Elaboració d’una 
enquesta i proposta d’Observatori de la cohesió social comarcal, 
anàlisi qualitatiu (grups focals...) i reptes socials 

Gener-desembre 2016 
-Estudi pobresa, vulnerabilitat i dinàmiques d’exclusió; i anàlisi de la 
situació de partida (diagnòstic quantitatiu i qualitatiu) 
A partir de setembre 2016 
-Creació de diferents comissions per revisar, avaluar i corregir les 
actuacions que s’estan portant a terme en cada àmbit i crear-ne de 
noves, si escau 
-Seguiment dels indicadors principalment d’evolució de la pobresa i de 
la cohesió social 
 

La planificació, la gestió i l’execució més local de les  polítiques  
poden revertir amb una millor i més ràpida atenció a la població. 
La implicació i cooperació per uns objectius comuns entre diferents 
institucions és  clau. 
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