
L’ACCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ser on ens necessitin

LA PERSONA COM A CENTRE
23.003 persones ateses

59.562 persones beneficides

ATENCIÓ INTEGRAL

44 projectes d’acció social 
49% de persones ateses en més d’un projecte
9 atencions de mitjana per persona/ família
277 serveis arreu del territori diocesà

IMPLANTACIÓ
TERRITORIAL

48 Càritas locals
61 municipis d’intervenció

EQUIP HUMÀ

2.498 persones voluntàries
113 persones contractades
150 accions formatives internes
848.640 hores de voluntariat 

TREBALL EN XARXA
120 organismes públics en col·laboració
65 entitats i plataformes
més de 120 centres educatius
més de 40 residències de gent gran
 

IMPLICACIÓ
DE LA SOCIETAT

186 Entitats amb Cor

1.894 socis i donants

TRANSPARÈNCIA 

7.413.402 milions d’euros invertits
els comptes anuals s’auditen externament

LA NOSTRA ACCIÓ EN XIFRES

Memòria 2015Un any per a les persones

Donatius CaixaBank ES78 2100 0935 38 0100368744

Acollim acompanyem lespersones en risc
d’exclusió

social
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

Ingressos 7.413.402€

Inversió social 7.436.867€

44,93%
fons públics

55,07%
fons privats

8,65%
gestió 
i administració

1,95%
sensibilització,
comunicació
i captació

5,73%
acompanyament
al territori, 
voluntariat 
i formació

83,67%
acció social

Informació econòmica de Càritas Diocesana de Girona (NIF R-1700016G) i d’Ecosol, empresa d’inserció (NIF B-17859786) pendent de l’informe d’auditoria externa. Trobareu informació 
econòmica detallada de la memòria 2015 de Càritas Diocesana de Girona a www.caritasgirona.cat

Salt Agrupació de Parròquies



ACOLLIDA
Acollim i acompanyem persones i famílies 
en situació d’alta vulnerabilitat social i 
treballem per la seva promoció i millora de 
la qualitat de vida.  
 
Servei d’Acollida
Intervenció basada en l’escolta, la identifi-
cació de la demanda i la valoració de la 
situació social de la persona o família atesa 
mitjançant un pla de treball personalitzat.

 

Servei d’Ajuda Econòmica
Facilitem ajudes, de caire excepcional, per 
cobrir necessitats bàsiques d’urgència 
social com a complement puntual i subsi-
diari als ajuts públics.

 

 
Projecte Ubuntu
Treball psicosocial en grup. Permet millorar 
la salut emocional i l’autoestima de perso-
nes en situació de vulnerabilitat. Es faciliten 
eines personals per avançar en les seves 
habilitats socials, l’aprenentatge d’estratè-
gies d’afrontament a situacions adverses i 
l’intercanvi positiu d’experiències.

 
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 públics que 
permet pal·liar les necessitats bàsiques en 
alimentació i higiene, de manera temporal, 
tot comptant amb la corresponsabilitat 
dels participants. Ecosol facilita llocs de 
treball d’inserció al projecte. 
 

 

Tallers d’empoderament
Oferim tallers formatius i vivencials on els 
participants poden intercanviar coneixe-
ments i experiències segons les seves 
capacitats i necessitats en temes d’alimen-
tació saludable, estratègies d’estalvi a la 
llar, empoderant-les per poder cercar 
solucions als nous reptes que els suposa 
l’afectació de la crisi a la seva feble econo-
mia domèstica.

HABITATGE
Treballem per donar resposta a les 
situacions d’emergència habitacional a 
col·lectius amb especials dificultats i factors 
d’exclusió social mitjançant l’assessora-
ment, la mediació, l’adequació de vivendes 
i l’oferiment d’habitatges temporals.

Pisos d’Acolliment Temporal per la Inclusió 
Oferim habitatge temporal a dones amb o 

DADES ECONÒMIQUES CÀRITAS SALT AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES
Ingressos 71.531,64€ Inversió social 79.858,46€

sense fills al seu càrrec, que es trobin en 
situació de precarietat socioeconòmica 
extrema, i els hi facilitem suport per 
reorientar la seva situació personal i poten-
ciar la seva autonomia.

 

Servei de Suport en Deutes Familiars
Assessorem i busquem solucions a perso-
nes amb endeutaments, sobretot hipoteca-
ris i/o personals, a conseqüència de la crisi.

 
Projecte Pobresa Energètica
S’ofereix informació, eines i recursos per 
resoldre els problemes derivats de 
situacions de pobresa que afecten en el 
manteniment d’un habitatge en condicions 
energètiques adequades.

 

GENT GRAN
Oferim acompanyament, escolta, conversa 
i afecte a persones grans en situació de 
solitud per millorar la seva autoestima, 
benestar personal i autonomia.
 
Ser Gran en Dignitat - SGD
Oferim companyia a persones grans amb 
visites setmanals de voluntaris a l'Hospital 
Sociosanitari. També es realitzen forma-
cions específiques al voluntariat en temes 
de vellesa amb la finalitat de donar-los les 
eines per atendre amb major qualitat.

Apadrinar un Avi - A1A
Posem en relació joves estudiants i perso-
nes grans que viuen en centres residen-
cials, fomentant la relació intergeneracio-
nal, a través de les visites dels joves als 
centres.

3  convenis amb residències

ROBA
Apostem per la cultura de la reutilització, el 
reciclatge i el consum responsable.

Servei de Rober
Proporcionem roba de segona mà, gràcies a 
donatius i col·laboracions desinteressades, 
a canvi d’un donatiu simbòlic per dignificar 
el lliurament de la roba. Es manté conveni 
de col·laboració amb Roba Amiga - ADAD 
L’Encant per la millora de la recollida i 
aprofitament de la roba usada.

Tallers de Costura
Espai formatiu per adquirir coneixements 
de reutilització i reciclatge de roba, fomen-
tar la cohesió social i l’aprenentatge  inicial 
de la nostra llengua i entorn.

EDUCACIÓ
Treballem per la igualtat d’oportunitats en 
el sistema educatiu, de forma complemen-
taria a l’escola, amb coordinació amb els 
centres escolars i amb una atenció prefe-
rent a les famílies.

Servei Intervenció Educativa - SIE
Espai de suport social i educatiu per treba-
llar coneixements, hàbits, actituds i habili-
tats socials d’infants i adolescents de 1r i 2n 
d’ESO.

11 convenis entres escolars
 
Lleure Inclusiu
Espai dedicat a activitats acadèmiques, 
esportives, artístiques, lúdiques i d’educa-
ció en el lleure durant el període no lectiu.  

Fes més –FS+
Eines i recursos per  garantir un adient 
procés d’escolarització en estudis post-obli-
gatoris i fomentar la posterior incorporació 
al mercat laboral.

13  joves continuen estudis post-obligatòris

LABORAL
Acompanyem 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 Sóciolaboral - SOL
Dissenyem un itinerari personalitzat 
d’orientació sociolaboral i de millora de 
competències personals, transversals i 
d’accés al mercat laboral a persones atura-
des i amb especials dificultats d’inserció.

570 accions d’orientació individuals   

IMMIGRACIÓ
Acollim i donem suport als processos 
d’integració social, laboral i cultural de les 
persones nouvingudes.

Servei d’Assessorament per a Immigrants
Informació, orientació, assessorament legal 
i suport jurídic relacioant amb temes 
d’estrangeria.

  
Tallers d’Acollida Lingüísitica i Cultural 
Acollida de col·lectius immigrants a la 
nostra societat, s’ofereix l’aprenentatge 
inicial oral de la nostra llengua, cultura i  
entorn, en un context de convivència.

 

Ecosol, l’empresa d’economia solidària de 
Càritas Diocesana de Girona, facilita la 
inserció laboral de persones que es troben 
en situació de vulnerabilitat social i laboral 
des d’una empresa econòmicament rendi-
ble, on es mantenen criteris de qualitat en 
prestació de serveis i la gestió, contribuint 
així al desenvolupament sostenible, econò-
mic i social.

 

310
persones
ateses

854
persones
beneficiades

L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS SALT AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES

931
intervencions
realitzades

9,7%
despeses
generals

250
persones
ateses

645
persones
beneficiades

23
persones
ateses

12
persones
ateses

37
infants
atesos

19
persones
ateses

100%
satisfacció
dels participants

301
ajudes
econòmiques

9
persones grans
acompanyades 

6.505
cistelles
entregades

343
intervencions
realitzades

1
lloc de treball
d’inserció

1 lloc
de treball d’inserció

58%
projectes
i serveis

2
pisos
d’habitatge
temporal

557
intervencions
realitzades

3,3%
altres despeses

81,3%
fons propis

18%
premsa, FAOG
i IRPF 29%

assistència

10%
millora la situació
i 16% en tràmit

11
persones
ateses

5.021
persones
beneficiades

1.338
famílies
ateses

69
persones
ateses

9
tallers
formatius

18
persones
ateses

1
formació
realitzada

11
persones grans
acompanyades 

18
joves
implicats

7.064,37Kg
de roba
gestionada

120
persones
ateses  

427
persones
beneficiades

120
persones
ateses  

70%
millora 
el rendiment

11
infants
atesos

42
persones
ateses

26%
de persones
han trobat feina

255
persones
ateses

24
persones
ateses

2
tallers
realitzats

0,7%
subvencions
administració


