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On somCom col·laborar  
Ronda Paraires, 1 
OLOT
972 27 28 40 - Fax 972 26 16 43
garrotxa@caritasgirona.cat
www.caritasgirona.cat/garrotxa

Atenció al públic: de 9h a 13.30h 
i de 15.30h a 19h
(dilluns matí i divendres tarda, tancat)

Fent-te voluntari en algun dels nostres
 programes o serveis.

Fent-te soci o fent alguna aportació econòmica 
al compte de Càritas Garrotxa:

La Caixa: ES51  2100 8102 32 2300079620

L’equip de Càritas Garrotxa està 
format per 138 voluntaris i quatre 
professionals contractats, juntament 
amb totes les persones, entitats, 
empreses i administracions que 
confien en la nostra tasca i li donen 
suport. Treballem plegats per 
construir una societat més justa, en 
la qual les persones més febles siguin 
ateses en la seva dignitat i puguin 
reinserir-se en igualtat de condi-
cions.
Vehiculant la generositat i la solidari-
tat de tothom qui hi vulgui col•labo-
rar, aspirem a fer un món una mica 
millor atenent les persones necessit-
ades del nostre entorn més proper.

Moltes gràcies a tots els que feu 
possible Càritas.

Arenys de Mar

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 2014 de Càritas Diocesana de Girona www.caritasgirona.cat

* persones amb rostres, que hem vist i tocat, ** persones beneficiàries de la nostra acció  

Informació econòmica

Gestió i adminsitració

10,68%

Sensibilització,
comunicació,
captació

Acompanyament al
territori, voluntariat,
formació

1,88%

Acció social

82,89%

Inversió social
en milers d’euros

6.204 €

4,54%

Fons privats

59,05%

Ingressos 
en milers d’euros

6.225 €

Fons públics

40,95%

Acció de Càritas Diocesana de Girona
Diocesana de Girona

Càritas

52

Persones 
voluntàries

Persones 
contractades

2.242

99

Acollida

2.524
Persones ateses

7.388
Beneficiàries

3.783
Persones ateses

5.235
Beneficiàries

1.332
Infants i 
adolescents 
atesos

4.053
Beneficiàries

461
Persones ateses

1.716
Beneficiàries

1.200
Persones ateses

13.500
Persones ateses

42.390
Beneficiàries

Immigració

Ecosol, SL

 47 llocs de treball 

87  persones amb contracte  
         de servei

Laboral

Educació

Gent Gran

803
Persones grans 
acompanyades

30
s’incorporen al
mercat laboral

%

Habitatge

Persones ateses
tallers de costura

163

Aliments 

Roba

123.840
Kilos de roba 
gestionada

Persones 
ateses*

22.424

Persones 
Beneficiàries**

55.750

Les nostres dades

43
Residències 
col·laboradoresE

W

Un cercle per a la inclusió social.
MEMÒRIA 2014

Garrotxa



Ingressos:

122.187 €
Despeses:

120.806 €

Memòria econòmica Garrotxa

Altres
campanyes

18%

24%
Socis

20%
Col·lectes

26%

Empreses i
entitats privades

Donatius 
puntuals

12%

Immigració

11% 12%

6%
Formació

16%
Gent Gran

Laboral

26% Acollida

Serve
d’Aliments

29%
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No hi ha un únic camí cap a l’exclusió so-
cial, sinó que aquesta pot ser el resultat 
de diversos escenaris. El fet de no par-
ticipar en un àmbit de la vida d’acord 
amb els estàndards socials no conver-
teix automàticament una persona en 
exclosa; de la mateixa manera que tenir 
dificultats en una esfera de la vida no és 
condició sine qua non per caure en l’ex-
clusió. Hi ha factors personals, familiars, 
socials i/o institucionals que poden com-
pensar situacions de vulnerabilitat. 

Però quan el fet de quedar al marge d’un 
àmbit de la vida no respon a la delibe-
ració de l’individu sinó a l’existència de 
condicionants socials, la manca de par-
ticipació sovint porta associada la pèr-
dua d’integració en altres dimensions. 
Malauradament, quan es produeix una 
situació de vulnerabilitat, sol donar-se 
un efecte “bola de neu”, pel qual la pre-
carietat en un àmbit de la vida s’estén a 
altres dimensions. 

(Fundació Rafael Campalans: Informe 
social 2014. Desigualtats i exclusió social 
a Catalunya).

Per bé que alguns indicadors macroe-
conòmics apuntin a una certa millora 
de les condicions econòmiques del país, 
la realitat propera que constata Càritas 
Garrotxa és que hi ha -i hi haurà encara- 
un important col·lectiu de persones a qui 
aquestes millores no els arribaran de cap 
de les maneres, ja sigui perquè es troben 
immerses en un cercle viciós d’exclusió 
del qual és molt difícil sortir, o ja sigui 
perquè no tenen les habilitats necessàri-
es ni l’autoestima suficient per aspirar a 
millorar la seva realitat personal.

La raó de ser de Càritas Garrotxa con-
tinua essent, doncs, la de fer costat a 
aquestes persones que passen serioses 
dificultats o que es troben en risc d’ex-
clusió social. 

La breu memòria de Càritas Garrotxa 
corresponent a l’any 2014 vol mostrar a 
grans trets, quina ha estat l’acció de l’en-
titat en aquest període i de quina mane-
ra s’han gestionat els ajuts que se li han 
confiat.

Càritas Garrotxa té la voluntat de conti-
nuar mostrant una total transparència 
en la seva gestió i confia seguir comptant 
amb les aportacions de particulars, em-
preses i altres entitats públiques i priva-
des per fer front a aquesta situació. 

Amb aquesta intenció, doncs, Càritas 
Garrotxa posa a les vostres mans, avui, 
aquesta breu memòria de l’any 2014. 

Gràcies a tots per la vostra confiança i 
col·laboració!

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.

129 nuclis familiars atesos 

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.

729 persones/famílies ateses
2.348 persones beneficiades

Tallers d’empoderament 

Oferim tallers formatius i vivencials on 
els participants poden intercanviar co-
neixements i experiències segons les 
seves capacitats i necessitats en temes 
d’alimentació saludable, estratègies d’es-
talvi a la llar, empoderant-les per poder 
cercar solucions als nous reptes que els 
suposa l’afectació de la crisi a la seva fe-
ble economia domèstica.

125 participants als cursos
10 formacions realitzades

F Habitatge 
Treballem per donar resposta a les situ-
acions d’emergència habitacional a col-
lectius amb especials dificultats i factors 
d’exclusió social mitjançant l’assessora-
ment.

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.

20 nuclis familiars atesos 

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 
domicili. També es realitzen formacions 
específiques al voluntariat en temes de 
vellesa amb la finalitat de donar-los les 
eines necessàries per atendre amb major 
qualitat.

19 persones grans acompanyades 

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. 

43 persones grans acompanyades 

R Laboral / Joves 
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. 

27 persones ateses 

Noves Estratègies d’Inserció- NEI

Oferim orientació sociolaboral a joves 
que ni treballen ni estudien amb espe-
cials dificultats d’incorporació al mercat 
laboral mitjançant un itinerari persona-
litzat de millora de competències, habi-
litats i aptituds, adaptat a les seves ne-
cessitats i capacitats, basat en tutories i 
un acompanyament intensiu. En alguns 
casos, es complementa l’itinerari amb 
una beca formativa en context laboral.

21 persones ateses

Fes+

Facilitem eines i recursos a joves per ga-
rantir un adient procés d’escolarització 
en estudis postobligatòris, 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 li permetrà avan-
çar tant en la vessant educativa com en 
la seva posterior incorporació al mercat 
laboral.

12  joves atesos 

Anem x Feina

Càpsules formatives que combinen for-
mació teòrica i pràctica amb pràctiques 
no laborals en empreses col·laborado-
res. La formació realitzada aquest 2014 
a Garrotxa ha estat: Atenció al Client. 
Aquesta es complementa amb un acom-
panyament cap a la incorporació al mer-
cat laboral amb una prospecció a mida 
d’empreses. 

13 persones participants  
1 càpsula realitzada d’Atenció al Client 

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

Servei d’Assessorament per a Immi-
grants

Oferim informació, orientació, assesso-
rament legal i suport jurídic necessari 
per resoldre qüestions relacionades amb 
temes d’estrangeria.

349 persones ateses

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 conei-
xement de la cultura i el entorn, en un 
context de convivència entre diferents 
cultures. 

76  persones ateses als tallers de català i 
de costura  

Acció de Càritas Garrotxa


