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El projecte Àngels, eina per millorar les llars de persones amb
dificultats que fomenta l'ocupació juvenil
Ahir 27 de juliol es va renovar el conveni entre l’Ajuntament de Sant Adrià i la Fundació Roca i Pi i Àngels Empresa d’Inserció per continuar implementant en el municipi el projecte Àngels.
Aquest projecte, que es va posar en marxa a Sant Adrià l’any 2015, treballa amb els objectius següents:

Garantir a persones grans en situació de dependència i de manca de recursos econòmics o a famílies en
risc d’exclusió social millores en el seu habitatge mitjançant obres de reforma, millora de les
instal•lacions, muntatge d’ajudes tècniques o petites intervencions que les dignifiquen i les adeqüen a
les seves necessitats.
Fomentar l’ocupació de persones en atur i formar, especialment els joves, perquè puguin desenvolupar
una activitat professional en l’àmbit de les reformes, les millores en els habitatges i les instal·lacions.
El projecte Àngels-Sant Adrià, centra les seves intervencions en persones i famílies que no poden ser ateses en
el marc d’altres projectes de rehabilitació d’habitatges que actualment es porten a terme en el municipi.
Comptarà novament amb el suport de treballadors contractats mitjançant un Pla d’Ocupació i l’aportació dels
equips de manteniment de Àngels – Empresa d’Inserció que assumirà la coordinació tècnica i la coordinació
amb els serveis socials bàsics municipals per valorar les intervencions que es proposen per part dels
professionals que identifiquen les diferents necessitats.
L’any 2015 es van fer 18 intervencions a través del projecte Àngels, que ha ampliat significativament el perfil
de persones beneficiàries i el tipus d’intervencions que es duen a terme a les llars. Les reformes van consistir
en el canvi de banyera per plat de dutxa, aïllament de finestres i portes, millores de mobles, muntatge d’ajudes
tècniques (alçadors, agafadors), pintura de parets i exteriors, tractament d’humitats, etc.
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