
Un cercle per a la inclusió social.
MEMÒRIA 2014

Salt Agrupació de Parròquies 

Els ingressos propis corresponen a socis, 
donatius, col·lectes parroquials, actes 
solidaris, robers i campanyes premsa.

La memòria econòmica del PATI es 
presenta amb  Càritas Diocesana de 
Girona. El Consorci de Benestar Social del 
Gironès i   Salt aporta, a aquest projecte, la 
cessió d’ un dels pisos i les despeses de 
subministraments i manteniment.

La memòria econòmica del CDA es 
presenta juntament amb tots els CDA de la 
demarcació. Hi ha un conveni signat amb 
l’Ajuntament de Salt i el Consorci de 
Benestar Social del Gironès i Salt, pel qual 
fan un aportació de 112.645,06 € (import 
que inclou la compra d’aliments i les 
despeses del local).

Aquesta memòria econòmica s’integra a la 
memòria anual de Càritas Diocesana de 
Girona que se sotmet a auditoria.

Fons públic
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Ingressos:

127.613,32 €
Despeses:

127.498,76 €

Acció social
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P Acollida
Acollim i acompanyem persones i fa-
mílies en situació d’alta vulnerabilitat 
social treballant per la seva promoció i 
millora de la seva qualitat de vida. 

Servei d’Acollida

La nostra intervenció es basa en l’escolta 
activa, la identificació de la demanda i la 
valoració de la situació social de la per-
sona o família atesa mitjançant un pla 
de treball personalitzat per ajudar-les a 
afrontar la circumstància en què es tro-
ben. 

305 persones ateses 
907 persones beneficiades
731 intervencions realitzades 

Servei d’Ajuda Econòmica

Facilitem ajudes, de caire excepcional, 
per cobrir necessitats bàsiques d’urgèn-
cia social com a complement puntual i 
subsidiari als ajuts públics.

177 persones ateses
624 persones beneficiades
278 ajudes realitzades

Projecte Ubuntu

Treball grupal que permet millorar la sa-
lut emocional i l’autoestima de persones 
aturades de llarga durada. Es faciliten 
eines personals per avançar en les seves 
habilitats socials, l’aprenentatge d’estra-
tègies d’afrontament a situacions adver-
ses i l’intercanvi positiu d’experiències.

15 persones ateses
100% de satisfacció dels participants

O Aliments
Ajudem a cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació des de la promoció de la 
persona.

Centre de Distribució d’Aliments - CDA

Projecte fruit d’un conveni marc amb 
diferents entitats privades i ens pú-
blics que permet pal·liar les necessitats 
bàsiques en alimentació i higiene, de 
manera temporal, tot comptant amb 
la corresponsabilitat dels participants. 
Desenvolupem també tallers formatius 
per fomentar l’autonomia de les famílies 
en temes d’alimentació saludable, eco-
nomia domèstica i estratègies d’estalvi 
familiar. Al projecte també hi participa 
Ecosol s.l.u, empresa d’inserció de Càri-
tas, per facilitar llocs de treball a perso-
nes amb vulnerabilitat social.

1.376 persones/famílies ateses
5.164 persones beneficiades
20.143 cistelles entregades
12 tallers formatius realitzats
107 persones ateses als tallers 
2 llocs de treball en inserció 

F Habitatge 
Treballem per donar resposta a les si-
tuacions d’emergència habitacional a 
col·lectius amb especials dificultats i 
factors d’exclusió social mitjançant l’as-
sessorament i l’oferiment d’habitatges 
temporals.

Pisos d’Acollida Temporal per la 
Inclusió - PATI

Oferim habitatge temporal a dones amb 
o sense fills al seu càrrec, que es trobin 
en situació de precarietat socioeconòmi-
ca extrema, i els hi facilitem suport per 
reorientar la seva situació personal i po-
tenciar la seva autonomia.

16 persones ateses ( 7 dones i 9 menors)
2 pisos d’habitatge temporal

Servei de Suport en Deutes Familiars 

Assessorem i busquem solucions a per-
sones amb endeutaments, sobretot hi-
potecaris i/o personals, a conseqüència 
de la crisi.

13 persones ateses
15% persones milloren situació d’endeu-
tament
46% casos en tràmit

 I Gent gran
Oferim acompanyament, escolta, con-
versa i afecte.. a persones grans en situ-
ació de solitud per millorar la seva auto-
estima, benestar personal i autonomia.

Ser Gran en Dignitat- SGD

Oferim companyia a persones grans amb 
visites setmanals de voluntaris a domici-
li o a la residència Les Vetes. També es 
realitzen formacions específiques al vo-
luntariat en temes de vellesa amb la fi-
nalitat de donar-los les eines necessàries 
per atendre amb major qualitat.

15 persones grans acompanyades
8 persones ateses a domicili
7 persones ateses a residència

Apadrinar un Avi- A1A

Posem en relació joves estudiants i per-
sones grans que viuen en centres resi-
dencials, fomentant la relació intergene-
racional, a través de les visites dels joves 
als centres. 

14 persones grans ateses
23 joves implicats
2 convenis amb residències 

B Roba
Apostem per la cultura de la reutilitza-
ció, el reciclatge i el consum responsable 
de roba i material tèxtil, facilitant l’en-
trega social de roba a col·lectius vulne-
rables.

Servei de Rober

Proporcionem roba de segona mà, grà-
cies a donatius i col·laboracions desinte-
ressades, a canvi d’un donatiu simbòlic 
per dignificar el lliurament de la roba. 
Es facilita l’entrega social gratuïta als col-
lectius més vulnerables i en situació d’alta 
precarietat econòmica. 

Es manté conveni de col·laboració amb 
Roba Amiga- ADAD L’Encant per la mi-
llora de la recollida i aprofitament de la 
roba usada, amb Recicla’t i l’Ajuntament.

2.150 kg de roba gestionada
516 kg de roba lliurada amb entrega social 

Tallers de Costura

Espai formatiu de coneixements pràctics 
de costura que permeten adquirir conei-
xements de reutilització i reciclatge de 
roba, i que alhora faciliten la trobada i 
la cohesió social entre diferents col·lec-
tius, l’aprenentatge  inicial de la nostra 
llengua i del nostre entorn, i la creació de 
relacions de suport i veïnatge. 

40 persones ateses
2 tallers setmanals realitzats

Q Educació
Treballem per la igualtat d’oportunitats 
en el sistema educatiu, de forma com-
plementaria a l’escola. Atenem a infants 
i adolescents pel seu desenvolupament 
integral des de la vessant personal, es-
colar, familiar i social. Es treballa en 
coordinació amb els centres escolars i 
amb una atenció preferent a les seves 
famílies.

Servei Intervenció Educativa- SIE

Espai de suport social i educatiu per tre-
ballar coneixements, hàbits, actituds i 
habilitats socials d’infants i adolescents 
de 8 a 14 anys que presenten dificul-
tats en el seu procés d’escolarització. Es 
combina l’atenció individual realitzant 
un reforç en tasques acadèmiques i una 
intervenció grupal amb activitats lúdi-
co-formatives, tallers i sortides. 

46 persones ateses 
40% infants que milloren en el seu ren-
diment escolar
10 convenis centres escolars

R Laboral
Acompanyem, orientem, formem, inter-
mediem i donem suport a persones amb 
especials dificultats per trobar feina per 
millorar la seva ocupabilitat i facilitar la 
seva incorporació al mercat laboral.  

Servei d’Orientació Sòciolaboral - SOL

Dissenyem un itinerari personalitzat 
d’orientació sociolaboral i de millora de 
competències personals, transversals i 
d’accés al mercat laboral a persones atu-
rades i amb especials dificultats d’inser-
ció laboral. 

56 persones ateses
253 intervencions realitzades
4,5 Mitjana d’entrevistes per participant
16% persones han trobat feina
18% persones s’incorporen a recurs 
formatiu
28% persones finalitzen itinerari amb 
objectius personals complerts

Fes més –FS+

Facilitem eines i recursos a joves per ga-
rantir un adient procés d’escolarització 
en estudis post-obligatòris, incidint en 
els factors de risc del jove. Es realitza 
un procés d’acompanyament individual 
amb cadascú per cercar i proporcionar 
els recursos més adients per assolir amb 
èxit la formació que el permetrà avan-
çar tant en la vessant educativa com en 
la seva posterior incorporació al mercat 
laboral.

12 joves atesos
58 intervencions realitzades
100%  joves continuen estudis post-obli-
gatoris

WImmigració
Acollim i donem suport als processos 
d’integració social, laboral i cultural de 
les persones nouvingudes, des d’una op-
ció intercultural equitativa.  

Tallers d’Acollida Lingüísitica i Cul-
tural- TALC

Espai on es promou l’acollida de col-
lectius immigrants a la nostra societat, 
s’ofereix l’aprenentatge inicial oral de 
la nostra llengua potenciant el coneixe-
ment de la nostra cultura i el nostre en-
torn, en un context de convivència entre 
diferents cultures. 

31 persones ateses
3 tallers realitzats

S Ecosol
Ecosol, l’empresa d’economia solidària 
de Càritas Diocesana de Girona, facili-
ta la inserció laboral de persones que es 
troben en situació de vulnerabilitat soci-
al i laboral des d’una empresa econòmi-
cament rendible, on es mantenen crite-
ris de qualitat en prestació de serveis i la 
gestió, contribuint així al desenvolupa-
ment sostenible, econòmic i social.  

26 persones contractades en empresa 
d’inserció 
9 persones finalitzen itinerari i 4 troben 
feina

Formació en atenció al client, carnet 
professional de neteja, qualitat en ope-
racions bàsiques de muntatge i acompa-
nyament a la inserció. Signatura conve-
ni de col·laboració amb Ajuntament de 
Salt per recuperació de bicicletes

Acció de Càritas a Salt


