2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.7 Pobresa i inclusió social
2.7.1 Centres de distribució d’aliments
Tipologia del servei i objectius
Els centres de Distribució d’Aliments són un servei adreçat a les persones i a les
famílies que tenen dificultats econòmiques per cobrir de manera adequada les seves
necessitats d’alimentació.
Des del CCAP es fa la derivació a Càritas i/o Creu Roja de les famílies valorades
provisionalment per Serveis Socials i es fa un seguiment posterior.
També es fa la interlocució amb el Banc d’Excedents Alimentaris de la Unió Europea
i Creu Roja (Programa d’aliments per a la solidaritat).
Centres:
 Sant Pere de Riudebitlles: dona servei a Sant Pere de Riudebitlles i Torrelavit.
Gestionat pel CCAP amb acord amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat.
 Sant Quintí de Mediona: dona servei a Sant Quintí de Mediona i Mediona.
Gestionat pel CCAP amb acord amb Càritas Diocesana de Sant Feliu de
Llobregat.
 La Granada: dona servei a la Granada, Sant Fe del Penedès, el Pla del Penedès
i Puigdàlber. Gestionat pel CCAP amb acord amb Càritas Diocesana de Sant
Feliu de Llobregat.
 Pontons: gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de Pontons i amb
suport de voluntariat.
 Torrelles de Foix: gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de Torrelles.
 Castellví de la Marca: gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de
Castellví de la Marca i amb suport de voluntariat.
 Santa Margarida i els Monjos: gestionat per l’Ajuntament de Santa Margarida i
els Monjos a través de l’Associació Som Solidaris.
 Sant Sadurní d’Anoia: dona servei a Sant Sadurní i Sant Llorenç d’Hortons.
Gestionat pel CCAP amb acord amb l’Ajuntament de Sant Sadurní d’Anoia i
Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat.

Dades 2021
S’han repartit aliments a 422 persones a través de Càritas Diocesana de Sant Feliu
(inclou tota la comarca excepte Santa Margarida i els Monjos i Sant Sadurní
d’Anoia).

Pressupost 2021
10.000 € (aliments) – Contracte programa Generalitat de Catalunya
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.7 Pobresa i inclusió social
2.7.2 Prestacions per a situacions d’urgència social
Tipologia del servei i objectius
Atorgament de prestacions d’urgència social per pal·liar necessitats socials bàsiques
i necessitats econòmiques de les famílies de manera puntual i urgent. També
contemplen que a mitjà i a llarg termini es pugui incidir en la consecució de
l’autonomia personal de les famílies i afavorir la seva inclusió social.
Les prestacions poden ser: per a alimentació i necessitats bàsiques de subsistència,
per a roba i calçat, per carència o insuficiència de recursos econòmics per al
manteniment de l’habitatge habitual, per al pagament de les despeses derivades de
l’habitatge habitual, per als desplaçaments habituals per necessitats formatives, per
a l’escolarització, etc..
Repartiment de targetes d’alimentació. Servei gestionat a través de Creu Roja.

Dades 2021
Prestacions econòmiques d’urgència social i pobresa energètica:
 Ajuts aprovats: 222
 Persones beneficiàries: 557
Urgència social:
 Ajuts aprovats: 114
 Persones beneficiàries: 243
Pobresa energètica:
 Ajuts aprovats: 108
 Persones beneficiàries: 314

Pressupost 2021
Urgència social: 42.204 € - Contracte Programa Generalitat de Catalunya
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.7 Pobresa i inclusió social
2.7.3 Inserció sociolaboral de persones en risc d’exclusió social
Tipologia del servei i objectius
En el marc del projecte Xarxa i Comunitat, es duen a terme un conjunt d’accions
centrades en el suport i la motivació personals i en la col·laboració cívica, amb la
finalitat de fomentar l’autoestima de les persones participants en el projecte i la seva
integració sociolaboral.
Les persones que participen en el projecte Xarxa i Comunitat col·laboren en projectes
d’entitats, ens locals o empreses i, paral·lelament, reben assessorament, suport i
assistència tècnica i participen en tutories-mentories que potencien les seves
habilitats, capacitats i experiència.

Dades 2021
 Total de persones ateses dins el projecte XiC: 73
 Total d’actuacions realitzades dins el projecte XiC: 255

Pressupost 2021
Inclòs dins el Contracte Programa de la Generalitat
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.7 Pobresa i inclusió social
2.7.4 Programa “Mesures Actives d’Inserció per a persones destinatàries
de la Renda Garantida de Ciutadania”
Tipologia del servei i objectius
En el marc d’aquest programa es duen a terme les accions següents:
 Orientació laboral, tutoria i acompanyament a la inserció.
 Itineraris personalitzats d’inserció sociolaboral.
 Prospecció empresarial per afavorir la inserció laboral.

Dades 2021



32 persones ateses d’un total de 10 municipis
4 insercions laborals

Pressupost 2021
Inclòs dins el Contracte Programa de la Generalitat
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