LLA FUN
NDACIÓ
Ó PINNA
AE IMP
PULSA 10
1 PRO
OJECTESS
SO
OCIALS DE LA VEGUE
V
ERIA PEENEDÈSS AMB 200.00
00€
 Han esstat 10 ells projecttes guanyyadors de la II Connvocatòria
a de
Projecttes d'impu
uls Social pel territtori amb una
u dotacció econòm
mica
conjuntta de 200..000 euross
 La convocatòria
a ha recolllit 37 pro
ojectes d’’entitats que treba
allen
es i col∙lecttius més vulnerable
v
es del terrritori.
amb less persone

Vilaffranca del Penedès,
P
30
0 Juliol del 22019
La Fu
undació Pin
nnae ha fett públic els 10 projecttes guanyadors de la II Convoca
atòria
Impu
uls Social pe
el Territori.. La convoc atòria va esstar oberta del 30 d'abbril fins el passat
p
21 dee maig i els projectes els
e van pod er presentaar totes aqu
uelles entitaats que treb
ballen
amb l'objectiu d'ajudar a les perssones i co
ol∙lectius més
m
vulneraables i qu
ue es
d les com
marques de ll'Alt Penedè
ès, l'Anoia, el
e Baix Peneedès i el Garraf.
desenvolupen dins
Des d
de la Fundaació Pinnae s'ha valoratt molt posittivament la resposta dd’aquesta se
egona
convvocatòria dee les entitatts socials deel territori, ja que s’ha
an recollit a un total de
d 37
projeectes duts a terme a la Vegueria PPenedès.
Amb l'ajuda i l''assessoram
ment de la Fundació Pere
P
Tarrés, entitat re coneguda i amb
una lllarga experriència en aquest
a
tipuss d'accions, s'ha fet l'avvaluació finnal dels projjectes
seguint uns criteeris i requissits establerrts a les basses, com pe
er exemple la seva viab
bilitat
tècniica, la capaccitat de treb
ballar en xaarxa, la viabilitat econòmica i la diffusió.
En eel seu conjunt, la con
nvocatòria té una do
otació econ
nòmica de 200.000 euros,
e
doblaant l’importt de la prim
mera edició.
Aqueesta línia dee suport ess reparteix en projecte
es que es desenvolupe
d
en en les quatre
comaarques de la Vegueriia Penedèss. L’assignació dels prrojectes guuanyadors es
e va
prendre en la seessió del Pa
atronat de lla Fundació
ó Pinnae el dijous 25 dde juliol de 2019
que, actuant co
om a Jurat, va atorgarr els ajuts sol∙licitats
s
als
a projectees de les en
ntitats
següents:

PROJJECTES I EN
NTITATS GUA
ANYADOREES CONVOC
CATÒRIA 20
019


EL TURO
O ‐ SALUT
T MENTAL. ASSOCIAC
CIO DE FAMILIARS I AMICS am
mb el
projectee “Joves Acttius” l’objeectiu del qu
ual és generrar oportunnitats de lle
eure i
espais de
d socialitzaació per a joves amb
b probleme
es de salutt mental. Àmbit
À
d’actuacció a l’Alt Pe
enedès.



A D'INSERCIO
O, SCCL am
mb el projectte “Roba Am
miga, l'outllet de
NOU SETT EMPRESA
les sego
ones oportu
unitats” perr ajudar a trobar
t
feina
a en el secttor del com
merç (i
sostenir‐‐la) a perso
ones en gre u situació d'exclusió
d
la
aboral ja siggui per raons de
malaltia mental, disscapacitat i especialme
ent per situ
uació de muulti‐problem
màtica
social. Ess desenvolu
uparà a Alt PPenedès i Garraf.
G



ASSOCIA
ACIO LLAMB
BRUSCA ‐ A
ALZHEIMER PENEDES i el seu “Proggrama ACT
TIVA'T
per a pe
ersones amb la malalttia d'Alzheim
mer i els se
eus familiarrs cuidadorrs”. El
projectee preveu dur
d a term
me tallers d’estimulacció cognitivva, emocio
onal i
funcionaal (a persones afecta des i cuidaadores), su
uport psicoològic individual,
activitatss esporàdiques com les sortid
des fora del centre. El projectte es
desenvo
oluparà a l'Espai Llambrrusca de Vilafranca del Penedès (A
Alt Penedèss).



AECC – CATALUNYA
C
A CONTRA EL CANCER
R que ha presentat el pprojecte “Su
uport
psicològgic al malalt oncològicc de la com
marca del Garraf
G
i Altt Penedès” amb
l’objectiu
u de millorar la quallitat de vid
da dels ma
alalts de cààncer i els seus
familiarss facilitant la resoluc ió de prob
blemes i l'a
afrontamennt de situaacions
difícils derivades de
e la malalti a oncològicca i/o el seu
u tractamennt. Les activitats
nvoluparan a l’Alt Peneedès i Garra
af.
es desen



FUNDAC
CIO AMICS DE LA GEN
NT GRAN amb un projecte de “TTreball en xarxa
x
amb les persones grans”
g
per ttal de fomen
ntar el voluntariat sociial com a eina de
transform
mació sociaal en la lluitaa contra la solitud no volguda
v
i l’eexclusió social de
les perssones granss. L’acció es desenvo
oluparà a la comarcaa Garraf i Baix
Penedèss.



GEPEC‐EEdC. GRUP D'ESTUDI I PROTECC
CIO DELS ECOSISTEM
E
MES CATALA
ANS ‐
ECOLOG
GISTES DE CATALUNYA
A amb el pro
ojecte “Casses d’Algú” en col∙labo
oració
amb el Centre
C
Ocup
pacional Veentallat de la Fundació Santa Tereesa del Vend
drell i
el Centree Ocupacional de la M
Masia de La Sínia de Ca
alafell per ttal de millorar la
qualitat de vida de
e persones amb diverssitat funcional a travéés d’activitaats de
conservaació del medi nattural. A nivell terrritorial less activitats es
desenvo
oluparan al Baix
B Penedèès.



ACTUA SCCL amb
b el projeecte “Servvei d'Acom
mpanyamennt Terapèu
utic i
SocioEdu
ucatiu a less Famílies d
de Vilafrancca i Comarca de l'Alt PPenedès“ qu
ue vol

oferir un
n acompanyyament a lees famílies en situació
ó de vulneraabilitat i rissc per
atendre dificultats en l’exerciici de la crriança dels fills i filless. El projeccte es
desenvo
oluparà a diversos eespais de l’Alt Pene
edès i com
mptarà am
mb la
col∙laboració tècnicca de la coo
operativa ED
DUVIC.


AFAMM
MG. ASSOCIA
ACIÓ DE F AMILIARS I AFECTATS
S PER MALLALTIA MENTAL
DEL GAR
RRAF que de
esenvolupaarà el projeccte “Suport i Entorn” aamb l’objecttiu de
oferir ajjut a les pe
ersones am
mb problem
mes de salu
ut mental een l’entorn
n més
proper i facilitar el seu desenvvolupamentt com a perrsona. A nivvell territorrial es
desenvo
oluparà a less comarquees de l’Alt Pe
enedès, Anoia, Baix Peenedès i Ga
arraf.



CREU RO
OJA amb el projecte “A
Apropa’t” que
q té per objectiu
o
donnar el supo
ort i la
informacció “in situ”” dels recurssos existentts que té la xarxa territtorial a perssones
majors de 65 anyys que es troben en zones disperses geoogràficamen
nt. El
projectee preveu adaptar una uunitat mòb
bil d'intervenció que ess desplaçarrà per
les comaarques de l’Alt Penedèès, Anoia i Garraf.
G



CIO PRIVAD
DA SANT AN
NTONI ABA
AT desenvolupant el prrojecte “EnM
MulFi
FUNDAC
‐ Entorn
ns Multisensorials i Fib
bromiàlgia”” amb l’obje
ectiu de miillorar la qu
ualitat
de vida de les persones afectaades per fib
bromiàlgia i del seu enntorn imme
ediat i
crear un
n nou camp
p de treballl i d’intervvenció de cara
c
a aqueesta poblacció. El
projectee es durà a terme
t
a l’Hoospital de Sant Antoni Abat de Vil anova i la Geltrú
G
(Garraf) i a la Unitatt de Fibrom
miàlgia de l’H
Hospital d’Ig
gualada (Annoia).

Per p
part de la Fundació
F
Pin
nnae s'ha ddestacat la bona feina de les entiitats socials que
estan
n treballant constantm
ment per a les person
nes més dessafavoridess del territo
ori, ja
que tots els pro
ojectes han
n obtingut uunes puntu
uacions molt bones segguint els crriteris
òria.
d'avaaluació de laa convocatò
L'àmbit dels projectes que
e es buscavven tenien com a objjectiu la inttervenció social,
s
nt a person
nes en situació de po
obresa o enn risc d'excclusió
adreçant‐se prioritàriamen
sociaal, personess en situació de malalttia, persone
es amb disccapacitat i//o problemes de
salutt mental, pe
ersones gra
ans i person
nes amb neccessitats sò
òcio‐educattives.
En laa roda de prremsa de presentació el passat mes
m d’abril, Martí Solé,, President de la
Fund
dació Pinnaee, ja va avan
nçar que la convocatòria tindria continuïtatt en els segü
üents
anyss “un camí iniciat
i
el 20
018 que aquuest any s’h
ha fet un essforç en dobblar la quan
ntitat
nòmica a 20
00.000€ i que
q esperem
m que pug
guem repetir en els prròxims anyys". El
econ
ndació Pinnnae, Antonii Gistau, va recordar també qu
ue “la
Direcctor Tècnicc de la Fun
Fund
dació Pinna
ae reforça el seu fortt compromíís adquirit amb el teeixit social de la
Vegu
ueria Pened
dès i la seva
a intenció dee donar ressposta als re
eptes socialls que sovin
nt són
poc vvisibles”.

