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la nostra acció en xifres 
situem la persona al centre de l’acció social

La missió de Càritas és acollir i 
treballar amb les persones en 
situació de pobresa i necessitat 
perquè siguin protagonistes del seu 
propi alliberament. Aquesta és una 
tasca que inclou l’acció social i la 
sensibilització de la societat.

El nostre compromís és ajudar 
aquestes persones a sortir de la 
situació de patiment en la qual estan 
atrapades i oferir-los eines i recursos 
perquè se sentin més confiades i 

segures i puguin liderar per si 
mateixes el seu projecte de vida. 
Creiem, per tant, en les capacitats de 
tothom.

La breu memòria de Càritas Garrotxa 
corresponent a l’any 2016 vol mostrar  
quina ha sigut l’acció de l’entitat en 
aquest període i de quina manera 
s’han gestionat els ajuts que se li han 
confiat. Càritas Garrotxa té la voluntat 
de continuar mostrant una total 
transparència en la seva gestió i confia 

seguir comptant amb les aportacions 
de particulars, empreses i altres 
entitats públiques i privades per fer 
front a la pobresa.

Gràcies per la vostra confiança i 
col·laboració!

Diocesana de Girona
Garrotxa

137.556 € 107.176€
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*No contempla la partida relativa a la compra dels aliments del Centre de Distribució d'Aliments. 

15
projectes i serveis
d’acció social

la pobresa es cronifica
les famílies amb fills, les més perjudicades

208
persones 
voluntàries



L’ATUR I EL TREBALL 
PRECARI DIFICULTEN 
TRENCAR EL CERCLE 
DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL

acollida i acompanyament
    Servei d’Acollida
Acollim i acompanyem persones i 
famílies que es troben en risc d’exclusió 
social i treballem per la seva promoció. 

  

accions comunitàries
    Grups d’empoderament - 
Tallers de Biodansa
Oferim un espai de trobada per poder 
compartir experiències i aconseguir 
eines per a la recerca activa de 
solucions a les situacions d’exclusió. 

    Tallers d’Acollida Lingüística
i Cultural
Millorem la qualitat de vida de les 
persones immigrants, aprenent la 
llengua i el coneixement de la societat, 
gràcies a la feina de 19 persones 
voluntaries. 

ALIMENTS 
    Centre de Distribució 
d’Aliments
Dignifiquem la distribució d’aliments 
amb un projecte fruit d’un conveni 
marc entre diverses entitats privades i 
ens públics. El projecte inclou tallers 
d’empoderament i 6 cursos específics.

SALUT EMOCIONAL
    Projecte Ubuntu
Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocional 
de les persones.

  

ACOMPANYAMENT 
A LA GENT GRAN
    Apadrinar un Avi
Posem en relació joves estudiants i 
persones grans que viuen en 8 centres 
residencials fomentant la relació 
intergeneracional. 

    Ser Gran en Dignitat
Oferim visites setmanals a través del 
voluntariat al domicili particular de 
persones grans, amb l’objectiu de 
millorar-ne l’autoestima, el benestar i 
l’autonomia.

orientació laboral
    Servei d’Orientació 
Sociolaboral
Establim itineraris personalitzats de 
treball amb cada persona per fomen-
tar la recerca de feina. 

    Noves Estratègies d’Inserció
Ens adrecem a joves que presenten 
especials dificultats per accedir al 
mercat laboral i mantenir una feina, i 
oferim intervenció i seguiment 
individual.

formació professional
    Punts de formació Incorpora
Millorem les oportunitats d’accés al 
món laboral per a participants del 
programa Incorpora de “la Caixa”, amb 
el Curs d’Operador de producció en 
cadena, manipulats i magatzem.

INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ 
LABORAL
    Prospecció d’Empreses
Utilitzem la prospecció com un instru-
ment de diagnosi del mercat laboral i 
desenvolupem accions d'acompanya-
ment per a la inserció laboral.

EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL
    Coop. Avancem Sta. Clara
Ofereix serveis de neteja professionals 
als locals i equipaments de Càritas. 

    ECOSOL Empresa d’Inserció
L’empresa d’inserció de Càritas Diocesa-
na de Girona contracta el personal per 
al Centre de Distribució d’Aliments. 
També s’ha encarregat del desballesta-
ment de comptadors elèctrics, gràcies a 
un conveni amb elèctriques i recuper-
dors industrials. 

ASSESSORAMENT JURÍDIC
    Servei d’Assessorament 
a l’Immigrant
Oferim informació, orientació, assesso-
rament legal i el suport jurídic necessari 
per resoldre qüestions relacionades 
amb temes d’estrangeria. 

MEDIACIÓ i INTERMEDIACIÓ JURÍDICA
    Servei de Suport en Deutes 
Familiars
Orientem i busquem solucions per a 
persones amb problemes de deutes 
hipotecaris o de lloguer. 

  

 

132
persones
ateses

374
persones
beneficiades

17
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2.207
persones
beneficiades

33
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77
participants
dels tallers

L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL
ELS PROGRAMES I PROJECTES

110
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67
joves
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24
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1.951
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i donants

258 
Entitats 
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càritas diocesana de girona
un projecte comú al
servei de les persones

50  
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empreses 
col·laboradores 
d’inserció
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dades econòmiques CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ingressos    INVERSIÓ SOCIAL

7.174.733 € 7.153.176€


