Laa Fundaació Pin
nnae reecolza amb
a
un
na línia d'ajutss a
siss projectes so
ocials a l'Alt Pe
enedès,, l’Anoiaa, el Ba
aix
Pened
dès i el Garraf


Els sis pro
ojectes só
ón els guannyadors dee la Convo
ocatòria d 'ajuts d'im
mpuls
social peel territori amb unaa dotació econòmicca conjunnta de 100
0.000
euros



La convo
ocatòria ha
h recollitt a 40 prrojectes duts
d
a terrme per a 36
entitats que
q treballlen amb lles persones i col∙lecctius més vvulnerable
es



La línia d'ajuts
d
es repetirà
r
enn els segü
üents anys reforçantt el comprromís
amb el teeixit social de la Veggueria Pen
nedès

Vilafrranca del Penedès, 27 de
e Juliol del 22018.
La Fu
undació Pinn
nae ha fet públic
p
avui eels projectess guanyadorrs de la Connvocatòria d'ajuts
d
2018 d'impuls so
ocial pel terrritori. La con vocatòria ess va obrir durant el mes d'abril per a totes
aquelles entitats i projectes d'ajuda
d
destiinats a les pe
ersones i col∙lectius méss vulnerabless i que
es deesenvolupesssin en les com
marques de l'Alt Penedès, l'Anoia, el Baix Penedèès i el Garraf.
Des d
de la Fundació Pinnae s'h
ha valorat "m
molt positiva
ament la resp
posta a la coonvocatòria de les
entita
ats socials del
d territori" que ha recoollit a un totaal de 40 pro
ojectes duts a terme per a 36
entitaats de la Ve
egueria Penedès. Amb l 'ajuda i l'asssessoramentt de la Funddació Pere Tarrés,
T
entitaat reconegud
da i amb una llarga expeeriència en aquest
a
tipus d'accions, ss'ha fet l'avaluació
final dels projecttes seguint uns
u criteris i requisits an
nunciats prè
èviament de viabilitat tè
ècnica,
capaccitat de treballar en xarxxa, viabilitat eeconòmica i difusió. En el
e seu conjunnt, la convocatòria
té un
na dotació econòmica
e
de
d 100.000 eeuros, que entregarà la
a Fundació PPinnae per tal
t de
recolzar els projectes guanyadors.
La lín
nia d'ajuts es
e repartirà a projectes qque es dese
envolupen en les quatree comarquess de la
Vegueria Penedès. La decisió es va prend re dijous 26 de juliol de 2018 en la seessió del Pattronat
de la Fundació Pinnae que, acctuant com a Jurat, va attorgar els aju
uts als projecctes de les en
ntitats
següeents:
‐

L’Associació ActivaM
Ment Deleggació Garra
af‐Penedès pel seu pprograma de
capacitacció, empoderrament i incclusió de less persones amb
a
trastornns mentals a
partir de tallers form
matius que ttindran lloc a la seu terrritorial del G
Garraf i l’Allt
Penedès..

‐

La Fundaació Mas Albornà, que gestiona laa petita emp
presa familiaar EMBOTIT
TS
MALLARTT on treballe
en persones amb discap
pacitat intel∙lectual i quee té un gran
impacte a les comarq
ques de l’Alt Penedès i l’A
Anoia.

‐

L'Associaació Salut Mental
M
Catallunya Anoia
a per iniciar un Club dee Joves amb
problemààtiques de sa
alut mental on puguin organitzar
o
acctivitats autoogestionadess,
reunir‐se i rebre su
uport a l’àm
mbit territorrial de l’Ano
oia, amb laa finalitat de
normalitzzar la seva sittuació i apodderar‐los en crear el seu projecte reaal de vida.

‐

La Fundaació l’Espiga
a per l’adqquisició d’un
n vehicle ad
daptat a peersones amb
diversitatt funcional per tal dd'organitzar sortides, activitats
a
i facilitar ells
desplaçam
ments i transsports als se us usuaris de
e l’Alt Pened
dès.

‐

La Fundaació Amics de la Gent G ran que treb
balla per aco
ompanyar a les persone
es
grans quee pateixen soledat
s
prom
mocionant la socialització
ó i la sensibiilització de la
societat envers
e
aquest problemaa. El projecte
e es desenvo
oluparà al Baaix Penedès i
Garraf.

‐

ACTUA, SCCL
S
que ofe
ereix un supoort escolar acccessible perr a tots els innfants perquè
aprenguin
n o reforcin els contingguts escolarss seguint el mètode de la pedagogia
Montesso
ori. Aquest projecte s ervirà per ampliar el seu impactte a l’àmbit
territorial del Garraf i l’Alt Peneddès.

Per p
part de la Fun
ndació Pinna
ae s'ha destaacat la bona feina de les entitats soccials que treballen
per a les personees més desaffavorides deel territori, jaa que tots elss projectes hhan obtingutt unes
puntu
uacions moltt correctes seguint
s
els c riteris d'avaluació de la convocatòri a. La majoria dels
projeectes rebuts han estat de
d mida pettita i mitjanaa, fet que segons la Fu ndació Pinnae ha
atorggat a la convo
ocatòria "una visió de laa realitat soccial del nostre entorn".
L'àmb
bit dels projectes que ess buscaven ttenien com a objectiu la
a intervencióó social, adre
eçant‐
se prioritàriamen
nt a persones en situacióó de pobresa o en risc d'exclusió
d
soocial, person
nes en
situacció de malalttia, personess amb discappacitat i/o problemes de
e salut mentaal, persones grans
i perssones amb necessitats
n
sò
òcio‐educati ves. En la ro
oda de premssa de presenntació, Martíí Solé,
President de la Fundació Pinnae, ja va avvançar que laa convocatòrria es repetirria en els seggüents
anys "iniciant un camí nou que
q esperem
m que puguem
m repetir en
n els pròxims
ms anys i cad
da any
vagi een augmentt".
Amb l'obertura de
d la línia d'ajuts
d
per a projectes d'impuls social pel terrritori, la Fun
ndació
Pinnaae reforça ell seu comprromís adquirrit amb el teixit
t
social de la Vegueeria Penedès amb
la intenció de don
nar resposta als reptes soocials que so
ovint són pocc visibilitzatss.

Sobree la Fundació
ó Pinnae
La Fu
undació Pinnae neix el 2013 hereeva de l'anttiga Obra So
ocial de Ca ixa Penedèss i es
consttitueix com una fundació
ó per atend re les necessitats de la societat actuual, contribu
uint al
seu p
progrés, prom
movent l'acció social, la ddinamització econòmica i la cultura ddel seu territori.
La Fu
undació Pinn
nae té la fin
nalitat d'imppulsar activitats en els àmbits de l'assistència a les
perso
ones més vu
ulnerables o en risc d'exxclusió, de la dinamitzacció econòmiica, de la inserció
socio
olaboral i de la promoció cultural possant el focus d'atenció en
n el territori més pròxim
m de la
Vegueria Penedès.

Per a més informació: www.p
pinnae.cat/coonvocatoriess

