BONA PRÀCTICA
Plans locals d'inclusió social (PLIS)
DADES GENERALS DE L’ENS LOCAL
Àmbit territorial:
Municipal

Nom de l'ens local
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Població, adreça, codi postal
Cornellà de Llobregat, Plaça de l’Església, 1, 08940

Correu electrònic de contacte
jrubiob@aj-cornella.cat

INDICADORS DE CONTEXT
Nombre d'habitants
86.234

Densitat de població
12.357,1

Índex d'envelliment
119,26

Percentatge de població estrangera
15%

Taxa d'atur
16,3%
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DADES GENERALS DE LA PRÀCTICA
Títol de la pràctica
Cuina Solidària

Nom de l'ens impulsor
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Qui finança
Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Qui executa
Ajuntament Cornellà i Fundació El Llindar

Agents participants / coordinadors amb altres plans
El projecte es porta a terme amb la col·laboració de la Fundació El Llindar, la
Fundació Futur, així com amb Càritas.

Data d'inici
01/06/2015

Data de finalització

Data d'avaluació
19/02/2016
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DADES DE LA PRÀCTICA
Àmbit d'actuació
Municipal

Nom de l’àmbit territorial de l’actuació
Cornellà de Llobregat

Nombre d'habitants de l’actuació
86.234

Àmbits d'incidència
Econòmic, Laboral i Formatiu

Problemàtica
El projecte fa front a les situacions de pobresa severa que impedeixen o dificulten
l'accés a la alimentació, cobrint així una de les necessitats més bàsiques.

Col·lectius destinataris
Població diana
250
Beneficiaris indirectes
400
Objectius
1. Afavorir la Inclusió Social dels col·lectius més vulnerables.
2. Fomentar la inserció laboral de joves en risc d’exclusió social.
3. Fomentar la solidaritat i la sensibilització envers els processos d’exclusió social.
4. Foment d'una alimentació saludable.

Accions per assolir els objectius plantejats
1. Donació d'aliments en un entorn normalitzat. Botiga de menjar preparat
(franquícia de la Fundació Futur - Menjar Futur).
2. Contractació de personal per a l'atenció a la botiga de persones joves en risc
d'exclusió, que treballen en la inserció laboral a la Fundació El Llindar.
3. Treball de seguiment amb les famílies beneficiàries per tal d'empoderar-les amb
l'objectiu de superar la seva situació de vulnerabilitat.
4. Afavorir l'accés a una alimentació adequada a aquest col·lectiu, i en especial
també, als joves de 12 a 17 anys, que no tenen accés a beca menjador (per
jornada compactada).

Cost del projecte
Actualment es compta amb un pressupost de 12.000 euros que es destina
íntegrament a la compra de tiquets, que es donaran a les persones derivades al
servei (per part de Càritas o Serveis Socials Municipals) per a que puguin recollir
els àpats preparats a la botiga que els correspongui en funció d ela seva renda i/o
situació social.

Resultats dels objectius
Percentatge de cobertura de la població diana
50%
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Canvis observats a curt, mig o llarg termini
Projecte en fase d'implantació, en que encara no s'han pogut percebre canvis
significatius.

Observacions: Conclusions generals i valor afegit
El projecte “Cuina Solidària” té l’aspiració de ser un nou recurs d’ajuda alimentària
per a la població de Cornellà, amb una premissa essencial: la dignificació de la
donació d’aliments. Per això es contempla com un projecte de donació en un
entorn completament normalitzat. Aquesta premissa però no ha d’amagar que una
part important dels usuaris/es a derivar a aquest servei viuen en condicions de
pobresa severa donat que els manquen no nomes el aliments, sinó que també
presenten deficiències en elements essencials com poden ser la cuina o
subministraments energètics com llum, aigua i/o gas. Per tant, estem parlant d’un
recurs en què podran coexistir perfils de persones usuàries diferents, però amb
necessitats alimentàries similars.
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CRITERIS D’INDICADORS DE BONA PRÀCTICA
1. INNOVACIÓ SOCIAL
a: L'objecte de la BP és una problemàtica social derivada de les necessitats del
context actual.
b: La BP incorpora procediments o metodologies originals, respecte a les formes
emprades habitualment pel nostre ens.
c: Amb la BP s'articulen els recursos (econòmics, humans) de forma original,
respecte a les formes emprades habitualment pel nostre ens.
2. ESTRATÈGIA
a: La BP actua sobre tres o més factors que poden derivar en processos o
situacions d'exclusió (polítiques preventives d'atenció sobre les causes).
b: La BP actua sobre les conseqüències d'exclusió (polítiques pal·liatives
d'atenció a les conseqüències).
d: La BP no s'adreça únicament als individus, sinó també a la comunitat.
3. INTEGRALITAT
a: La BP està dissenyada tenint en consideració el conjunt de tres o més factors
que incideixen en la problemàtica social.
b: La BP ha executat accions que operaven en almenys tres factors generadors
d'exclusió.

4. EFECTIVITAT I IMPACTE
a: La BP genera els impactes socials marcats inicialment com a objectius operatius
(un mínim del 75% dels objectius inicials).

5. SOSTENIBILITAT, VIABILITAT I EFICIÈNCIA
b: La BP és viable: a l'inici de la BP es disposava de les condicions (polítiques,
tècniques i de recursos) necessàries per portar-la a terme, tal i com s'ha fet finalment.

6. PARTICIPACIÓ I LIDERATGE
a: La BP incorpora mecanismes de participació (informació, debat o consulta)
d'actors públics, entitats socials, del tercer sector, de la ciutadania i privats
(organitzats o no).
b: El lideratge de la BP i les responsabilitats de cada una de les parts estan
clarament establertes a nivell formal i assumits per tothom.

7. RIGOR METODOLÒGIC
a: Hi ha una diagnosi que justifiqui la necessitat de l'acció.
b: La BP en el seu procés metodològic s'ha realitzat seguint la seqüència lògica:
diagnosi, disseny, implementació i avaluació.
c: S'ha fet una avaluació de procés i impacte de la BP que hagi permès la millora
del disseny inicial.
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8. TRANSFERIBILITAT
a: La BP està documentada amb una descripció detallada dels objectius, els
recursos utilitzats, les actuacions fetes, les dificultats sorgides, els indicadors
d'avaluació.
b: La BP aborda una problemàtica que pot estar present en altres territoris.
c: L'èxit de la BP no es basa en especificitats del context o trajectòries locals.

9. TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA
a: La BP s'ha portat a terme amb els actors que treballen sobre la problemàtica
abordada.
b: La BP disposa de procediments i espais estables per a la negociació i l'acord
sobre el seu disseny, implementació i avaluació.
c: En la BP s'executen accions amb la implicació directa de la comunitat on es duu
a terme.
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