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Posem en relació joves estudiants i
persones grans que viuen a la residència 
fomentant la relació intergeneracional.

Apadrinar un Avi

GENT GRAN

Oferim visites setmanals a través del 
voluntariat a la residència de
persones grans, amb l’objectiu de
millorar-ne l’autoestima, el benestar i
l’autonomia.

Ser Gran en Dignitat
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Acollim i acompanyem persones i
famílies que es troben en risc d’exclusió
social i treballem per la seva promoció.

Serveis i punt d’Acollida

Millorem la qualitat de vida de les 
persones immigrants, aprenent la 
llengua i el coneixement de la societat.

Tallers d'Acollida 
Lingüística i Cultural

SERVEI EDUCATIU
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Oferim suport social i educatiu per
treballar coneixements, hàbits, actituds i
habilitats socials d’infants i adolescents
de 8 a 12 anys que presenten dificultats
en el seu procés d’escolarització.

Servei d'Intervenció Educativa
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Treballem perquè tots els alumnes rebin 
l’acompanyament necessari també durant 
l’estiu, i que no quedin desateses la seves 
necessitats.

Lleure Inclusiu

SUPORT A FAMÍLIES AMB MENORS

Posem en valor l'experiència de les 
persones grans i fomentem l'intercanvi 
generacional a les aules.

Grans Experts
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Assessorament legal i suport jurídic per 
resoldre qüestions relacionades amb temes 
d’estrangeria.

Servei Assessorament Immigrant

SUPORT JURÍDIC

Col·laborem amb la Regidoria de Benestar 
de l'ajuntament i participem en les 
campanyes del Banc dels Aliments.

Centre de Distribució d’Aliments

ALIMENTS

LA CUINA A CADAQUÉS

Organitzem dues campanyes a l’any de 
recollida de roba usada, destinada als
Robers de Càritas d'arreu del territori.

Rober

ROBA

L’increment de les aportacions facilitarà la consolidació dels projectes socials que tenim endegats.

SITUEM LA PERSONA AL CENTRE DE L’ACCIÓ SOCIAL
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Un compromís amb les persones

INGRESSOS

25.026,22€

INVERSIÓ SOCIAL

19.948,40€
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Hem impulsat la publicació del 
llibre La cuina a Cadaqués, un 
receptari solidari pensat per 
compartir el llegat culinari de la 
vila, donar visibilitat a Càritas i a 
l’acció social que desenvolupem 
tant a Cadaqués com arreu del 
territori i obtenir recursos per 
continuar treballant per la 
dignitat de les persones. El llibre 
es distribueix a les llibreries, als 
restaurants participants i a altres 
establiments col·laboradors. Tots 
els beneficis generats per la 
publicació es destinen 
íntegrament a finançar els 
programes i projectes de l’entitat. 
Per fer possible aquesta 
publicació, Càritas ha comptat 
amb el patrocini d’Eccocivi i 
Dispuig i la participació solidària i 
desinteressada d'una trentena de 
restauradors i coctelers de 
Cadaqués i del seu entorn. 



Càritas Cadaqués
c/Doctor Callís, 15- 17488 Cadaqués

www.caritasgirona.cat/cadaques

@caritasgirona

/caritasgirona

caritasgirona

cadaques@caritasgirona.cat

972 25 92 36

UN PROJECTE COMÚ AL 
SERVEI DE LES PERSONES
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Càritas Diocesana de Girona
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INGRESSOS

7.872.636,65€

INVERSIÓ SOCIAL

7.752.225,84€

Diocesana de Girona
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