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respostes inteGrals 
a tot el territori

1.498
soCis i 

donants

50
Càritas
loCals

–

662
entitats 
aMB Cor

2.741
persones 

Voluntàries
–

Interparroquial de Girona

serVei d’interMediaCió laBoral
Com a Agència de Col·locació autoritzada pel 
SOC, orientem i acompanyem persones que 
cerquen feina i informem sobre Normativa de 
Llar les empreses o particulars.

Intermediació i Prospecció Laboral  
aneM x Feina
Formem professionalment amb l’objectiu de 
cobrir demanda de llocs de feina i acompanyem 
la persona en la seva inserció laboral.

Formació Professional

serVei de ManteniMent inteGral
i neteja
Prestem serveis professionals de  
manteniment integral i de neteja a 
empreses, comunitats de veïns, despatxos, 
administracions i particulars.

Ecosol, empresa d’inserció

serVei d’assessoraMent a l’iMMiGrant (sai)
Assessorament legal i suport jurídic per 
resoldre qüestions relacionades amb temes 
d’estrangeria.

Suport Jurídic

25
persones ateses

15
inserCions a 

l’eMpresa

87%
d’assistÈnCia a

la ForMaCió

88 
persones ateses

1.489
persones

ateses

2.754 
persones 

beneficiades

2.661
entreVistes 

d’aCoMpanYaMent 
jurÍdiC

24 
persones 

ateses

10
inserCions a 

l’eMpresa

Forja el teu Futur
Capacitem professionalment joves per 
facilitar-los l’entrada al mercat laboral a través 
dels recursos que ofereix Ecosol, la nostra 
empresa d’inserció.

projeCte reinCorporaCió al treBall (prt)
Proporcionem formació tècnica i professional 
i fomentem habilitats socials per millorar la 
incorporació al mercat laboral de persones migrants 
sense recursos.

pretaller de proxiMitat
Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de 
neteja per facilitar la incorporació al mercat 
laboral de persones en risc d’exclusió.

ForMaCió en alternança
Oferim formació en competències bàsiques i 
tècnica a joves migrants sense referents per  
facilitar-los la inserció laboral.

30 
persones 

ateses

15
inserCions a 

l’eMpresa

14 
persones 

ateses

5
inserCions a 

l’eMpresa

21 
persones 

ateses

4
inserCions a 

l’eMpresa

55 
persones 

ateses

15
inserCions a 

l’eMpresa

BiCiCletes
Disposem de dues cadenes dedicades al 
muntatge industrial de bicicletes per a diverses 
marques. També oferim serveis de venda, 
lloguer i reparació de bicicletes.

Mediació i Intermediació Jurídica

Mòduls i xerrades
Potenciem l’autonomia i els 
processos d’integració social 
i laboral de persones que han 
viscut un procés de migració.

serVei de traduCtors   
i intÈrprets
Acompanyem les persones 
durant el tràmit de legalització 
de documentació en diverses 
llengües.

serVei de suport en  
deutes FaMiliars
Entrevistem i assessorem les 
famílies ateses amb l’objectiu 
de mediar i trobar solucions a  
situacions d’impagaments.

108
persones 

ateses

162
persones 

beneficiades

146
persones 

ateses

365
persones 

beneficiades

205
interVenCions, 

tràMits i 
Gestions

23
persones 

ateses

56
persones 

beneficiades

44
interVenCions 

jurÍdiques

Orientació Sociolaboral

reinCorpora
Oferim l’oportunitat de 
construir-se un futur a interns 
de centres penitenciaris en el 
marc del projecte de l’Obra 
Social “la Caixa”.

serVei d’orientaCió 
soCiolaBoral (sol)
Millorem el nivell 
d’ocupabilitat de les persones 
amb especial dificultat per 
trobar feina a través d’un 
itinerari personal.

noVes estratÈGies 
d’inserCió (nei)
Ens dirigim a joves que 
presenten especials dificultats 
per trobar feina i els oferim 
eines i suport per accedir al 
mercat laboral.

219 
persones ateses

238 
persones ateses

14 
persones ateses

memòria 
2018



serVeis i punts d’aCollida
Escoltem i valorem cada 
situació i establim un pla 
de treball personalitzat per 
fomentar l’autonomia i la 
promoció de les persones.

Acollida i Acompanyament

2.494
persones 

ateses

7.290 
persones 

beneficiades

28.833
interVenCions

–

serVei d’ajuda eConòMiCa
Oferim ajudes econòmiques 
puntuals per fer front a 
despeses bàsiques i revertir 
situacions d’alta vulnerabilitat.

36%
auGMenta l’Ús 
de les noVes 
teCnoloGies

Accions Comunitàries

taller d’aCollida linGüÍstiCa 
i Cultural (talC)
Oferim tallers lingüístics per a persones 
nouvingudes amb l’objectiu que aprenguin la 
llengua i coneguin l’entorn per poder-se integrar.

pisos d’aCollida teMporal   
per la inClusió (pati)
Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen 
precarietat econòmica severa conviuen de 
manera temporal en pisos compartits per 
millorar l’autonomia personal.

Habitatge

llaços
Procurem que les persones sense llar puguin 
accedir a un habitatge i que esdevingui una eina 
per arrelar en un entorn, crear vincles socials  
i evitar l’aïllament.

Centre de distriBuCió d’aliMents (Cda)
Empoderem i cobrim les necessitats bàsiques 
d’alimentació i higiene de les famílies a través del 
lliurament dignificat i equitatiu d’aliments  
i productes.

Aliments

el roBer 
Es robers reciclen i distribueixen roba de 
segona mà per garantir que les persones amb 
pocs recursos puguin vestir amb condicions 
adequades.

Robala persona 
al Centre de 
l’aCCió soCial 14.261 

persones beneficiades

Suport Educatiu

proinFànCia
Abordem l’exclusió a través d’un model 
d’atenció d’infants de 0 a 18 anys que mobilitza 
les famílies i l’entorn educatiu i social en espais 
de trobada compartits.

Suport Integral Famílies amb menors  

81
persones 

ateses

150
persones 

beneficiades

9
persones ateses

17
persones beneficiades

4
persones ateses

7
persones beneficiades

6.779
persones ateses

aCoMpanYaMent per a  
la inClusió soCial
Potenciem la participació de 
les famílies beneficiàries de la 
Renda Garantida de Ciutadania  
en el context social per evitar-ne 
l’exclusió.

404
persones 

ateses

1.050
persones 

beneficiades

14
persones 

ateses

43
persones 

beneficiades

171
persones 

ateses

432
persones 

beneficiades

328
ajudes

–

ConViu
Facilitem que les persones que provenen 
d’institucions penitenciàries puguin tenir 
oportunitats per reintegrar-se a la societat.

sense llar  
Treballem perquè les persones que han caigut 
en una situació d’exclusió per manca d’habitatge 
participin en processos d’autonomia personal.

14
persones ateses

14
persones beneficiades

5
persones ateses

12
persones beneficiades

tallers de Costura
Promovem la cohesió i les relacions de veïnatge 
a través de tallers centrats en coneixements 
pràctics de costura i de reutilització de roba.

495
persones ateses

874
persones beneficiades

71 
persones ateses

a prop
Mantenim el contacte telefònic setmanal amb 
persones grans que viuen soles per evitar els 
problemes derivats de l’aïllament.

Acompanyament a la Gent Gran 

apadrinar 1 aVi 
Posem en relació joves voluntaris i persones 
grans que viuen en centres residencials per 
lluitar contra la solitud i fomentar les relacions 
entre generacions.

ser Gran en diGnitat
Les persones voluntàries visiten setmanalment 
persones grans a domicili o en residències per 
escoltar-les, acompanyar-les i evitar la solitud.

Grans experts
Acompanyem persones grans i les ajudem a 
preparar i realitzar xerrades sobre la seva 
història de vida i expertesa a alumnes de 
primària.

7 
persones 

grans ateses

58 
persones ateses

6 
persones ateses

Fes+
Millorem les oportunitats 
d’accedir a estudis superiors 
o al mercat laboral a joves en 
risc d’exclusió.

serVei d’interVenCió 
eduCatiVa (sie)
Espai de relació, treball 
en valors i reforç escolar a 
infants, amb la participació 
de les famílies i de l’entorn 
educatiu.

projeCte d’aCoMpanYaMent 
a l’esColaritat (pae)
Lluitem contra l’absentisme i 
el fracàs escolar dels alumnes 
de secundària en situacions de 
vulnerabilitat.

12
persones 

ateses

35
persones 

beneficiades

195
persones 

ateses

566
persones 

beneficiades

56
persones 

ateses

162
persones 

beneficiades

lleure inClusiu
Treballem perquè tots els alumnes accedeixin 
a espais de lleure i que no quedin desateses 
la seves necessitats escolars, de creixement 
personal i d’integració.

55
infants i joves 

atesos

85
famílies ateses

34
infants i joves 

atesos

109
persones beneficiades

dades
eConòMiques
Càritas Interparroquial de Girona

inGressos   7.978.581,09 € inVersió soCial   8.084.934,23 €

Càritas Diocesana de Girona

inGressos   1.083.984,30 € inVersió soCial   1.102.153,29 €

99 
persones 

grans ateses

134
joVes 

Voluntaris

85,91%
Acció social

1,18%
Voluntariat i 

formació
10,52%
Gestió i 

administració

2,39%
Sensibilització, 
comunicació i 
resp. social

47,85%
Fons públics

52,15%
Fons privats

98,73%
Acció social

0,28%
Voluntariat i 

formació
0,33%

Sensibilització, 
comunicació i 

captació

0,66%
Gestió i 

administració

56,04%
Fons públics

43,96%
Fons privats


