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

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.

31
persones
ateses

94
persones
beneficiades

accions comunitàries    
     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 persones volunta-
ries

41
persones
ateses

87%
finalitza amb 
èxit els tallers

    Servei d’Ajuda Econòmica
Oferim ajudes econòmiques puntuals i 
de caire excepcional a persones i 
famílies en situació d’alta vulnerabilitat.

27
persones
ateses

81
persones
beneficiades

68%
d’ajudes
de salut

ROBA
     El Rober de Càritas
Oferim espai de reciclatge i aprofita-
ment de la roba usada. L’equip treballa 
per acondicionar i entregar la roba a 
persones en risc d’exclusió social que 
no poden cobrir adequadament aquest 
tipus de necessitats bàsiques.

27
persones
ateses
amb entrega social

38
persones
beneficiades

2.480kg
de roba 
gestionada

suport a l’escolaritat
    Servei d’Intervenció Educativa
Oferim suport social i educatiu per a 
’infants i adolescents de 8 a 12 anys 
que presenten dificultats en el seu 
procés d’escolarització. Tenim conveni 
amb dos centres educatius.    

32
persones
ateses

54,2%
lmillora el 
rendiment 
acadèmic

5
persones
voluntàries

mediació i intermediació jurídica    
     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. 

84
persones
ateses

133
entrevistes
realitzades

ALIMENTS 
     Servei d’Aliments
Els Serveis d’Aliments de Càritas signen 
convenis de col.laboració amb els 
respectius ajuntaments per determinar 
el protocol que regeix el servei i les 
respectives aportacions.  

219
persones
ateses

685
persones
beneficiades

2.527
intervencions

10
participants
als tallers

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

11
persones
ateses

34
persones
beneficiades

32%
sessions grupals 
amb mare i fill

ACOMPANYAMENT 
A LA GENT GRAN
     Apadrinar un Avi
Fomentem la relació intergeneracional 
entre joves estudiants i persones grans 
en una residència. 

16
persones
grans
acompanyades

23
joves
voluntaris

lLeure inclusiu
    Casals d’estiu
Oferim un espai per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre els més joves.

14
persones
ateses

10
activitats
realitzades

4
persones
voluntàries



dades econòmiques CÀRITAS la bisbal d’empordà
ingressos     INVERSIÓ SOCIAL  

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

33.355€ 32.880€

Socis
i donants
46%

Gestió
i admin. 

3%

Sensibilització,
comunicació
i captació
1%

Acollida
i promoció
20%

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

10
projectes i serveis
d’acció social

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

80
persones 
voluntàries

Parròquies
i entitats 
religioses

15%

Voluntariat
i formació 
20%

Salut
i benestar

30%

Infància
i família

26%

Ajuntament
de La Bisbal d’Empordà

39%

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

lluitem contra 
la cronificació de la pobresa



Fons 
privats
49,7%

Fons
públics
50,3%

Gestió
i admn.

13% Sensibilització, 
comunicació
i captació 
3%

Territori,
voluntariat
i formació
6%

Acció
social

78%

www.caritasgirona.cat/labisbal  /caritasgirona   labisbal@caritasgirona.cat
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              Càritas La Bisbal d’Empordà
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1.951
socis 
i donants

258 
Entitats 
amb Cor

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

50  
Càritas

442  
entitats
i plataformes

2.613  
persones
voluntàries

108 
empreses 
col·laboradores 
d’inserció
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dades econòmiques CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ingressos    INVERSIÓ SOCIAL

7.174.733 € 7.153.176€


