
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

L’Escala

Memòria 2015Un any per a les persones

Acollim acompanyem lespersones en risc
d’exclusió

social

i

www.caritasgirona.cat/lescala    caritasgirona   lescala@caritasgirona.cat
@caritasgirona     caritasgirona   972 77 38 38
    

C/ del Port, 49 17130 L'Escala
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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



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.

 

 
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.

DADES ECONÒMIQUES CÀRITAS L’ESCALA
Ingressos 22.490,51€ Inversió social 28.543,33€

 

EDUCACIÓ
Treballem per la igualtat d’oportunitats en 
el sistema educatiu, de forma complemen-
taria a l’escola. Atenem infants i adoles-
cents i fomentem el seu desenvolupament 
integral amb els centres escolars i amb una 
atenció preferent a les seves 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 8 a 12 
anys que presenten dificultats en el seu 
procés d’escolarització. Es combina l’aten-
ció individual realitzant un reforç en 
tasques acadèmiques i una intervenció 
grupal amb activitats lúdico-formatives, 
tallers i sortides.

 
 
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.

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

 

ROBA
Apostem per la cultura de la reutilització, el 
reciclatge i el consum responsable de roba i 
material tèxtil, facilitant l’entrega social de 
roba a col·lectius vulnerables.

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 de coneixements pràctics de 
costura que permeten adquirir coneixe-
ments de reutilització i reciclatge de roba, i 
que alhora faciliten la trobada i la cohesió 
social entre diferents col·lectius, l’aprenen-
tatge  inicial de la nostra llengua i del nostre 
entorn, i la creació de relacions de suport i 
veïnatge.

 

IMMIGRACIÓ
Acollim i donem suport als processos 
d’integració social, laboral i cultural de les 
persones nouvingudes, des d’una opció 
intercultural equitativa.

Servei d’Assessorament per a Immigrants
Oferim informació, orientació, assessora-
ment legal i suport jurídic necessari per 
resoldre qüestions relacionades amb temes 
d’estrangeria.
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L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS L’ESCALA
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infants
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Indica'ns com vols fer efectiva la teva col·laboració

*Recorda que per poder desgravar aquestes aportacions a la teva declaració de la renda 
és imprescindible que tinguem el teu NIF. 

Autoritzo que les meves dades siguin incorporades en un �txer creat per Càritas Diocesana de Girona amb �nalitats 
d’organització i gestió del servei de socis i col·laboradors tret que marqui la casella    . En qualsevol moment podrà exercir els 
seus drets d’accés, recti�cació i oposició tot adreçant-se a Càritas Diocesana de Girona amb domicili a la Pujada de la Mercè, 
8. 17004 de Girona.

Envia la butlleta a Caritas (Pujada de la Mercè, 8 - 17004 Girona)

      Amb càrrec al meu compte bancari

IBAN Entitat O�cina DC Núm. de compte 

      Adjunto un xec a nom de Càritas Diocesana de Girona

      Amb càrrec a la meva targeta de crèdit
 Visa Una altra / indica quina 

Núm. targeta                                       Data caducitat 

Data:

Mes Trimestre Semestre Any

Vull fer-me soci/a  euros cada

Vull fer un donatiu  euros

Dades personals

Nom i Cognoms

Carrer

Núm. Escala Pis Porta 

CP Població Província

NIF* Data de naixement

E-mail

Telèfon fix Telèfon mòbil

Nom, cognoms i signatura del titular del compte, llibreta o targeta

COL·LABORA AMB CÀRITAS

Diocesana de Girona
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