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On somCom col·laborar  
Ens pots trobar:  Camp Parroquial de La 
Bisbal d’Empordà. Horari d’atenció al 
públic: Dilluns i dimecres des de les 
11:00 a les 13:00 i de les 15:00 a les 
17:00 hores.

Pots posar-te en contacte:
labisbal@caritasgirona.cat
www.caritasgirona.cat
www.facebook.com/caritasgirona 

Pots ser voluntari en algun dels nostres serveis i 
projectes.

Pots fer alguna aportació econòmica al compte de 
Càritas de la Bisbal d’Empordà: 
“la Caixa”: 2100 0031 21 0200397118

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**

57.750

Les nostres dades

43
Residències 
col·laboradoresE

W

Un cercle per a la inclusió social.
MEMÒRIA 2014

Garrotxa



Ingressos:

31.263,80 €
Despeses:

32.851,35 €

Memòria econòmica La Bisbal d’Empordà

Fons
públics

36%

64%

Fons
privats

20%

Gestió i
administració

26%

Acció
social
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PAcollida
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. Recursos humans: 1 tècnica.

69 famílies ateses. 
185 persones beneficiades
534 intervencions realitzades. 

Servei d’Ajuda Econòmica

Facilitem ajudes, de caire excepcional, 
per cobrir necessitats bàsiques d’urgèn-
cia social com a complement puntual i 
subsidiari als ajuts públics. Treballem 
coordinadament amb els serveis socials 
del Consell Comarcal del Baix Empordà. 
Recursos humans: 1 tècnica.

69 famílies ateses
185 persones beneficiades
267 ajudes realitzades
1 conveni amb Ajuntament

Projecte Ubuntu

Treball grupal que permet millorar la sa-
lut emocional i l’autoestima de persones 
aturades de llarga durada. Es faciliten 
eines personals per avançar en les seves 
habilitats socials, l’aprenentatge d’estra-
tègies d’afrontament a situacions adver-
ses i l’intercanvi positiu d’experiències. 
Recursos humans: 1 psicòloga i  1 volun-
tària terapeuta.

16 persones ateses.
Valoració positiva dels participants.

OAliments
Ajudem a cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació des de la promoció de la 
persona.

Servei d’Aliments

Facilitem aliments bàsics i productes 
d’higiene i neteja en coordinació amb els  
serveis socials del Consell Comarcal del 
Baix Empordà, a  persones que es troben 
en situació de precarietat econòmica i 
que tenen dificultats per cobrir adequa-
dament les seves necessitats més bàsi-
ques.  Recursos humans: 9 voluntaris i 1 
tècnica coordinadora.

348 nuclis familiars atesos
1010 persones beneficiades
5.600 cistelles entregades / 54.001 Kg. 
Aliments entregats
1 conveni amb l’Ajuntament

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 i estratègies 
d’estalvi a la llar, empoderant-les per po-
der cercar solucions als nous reptes que 
els suposa l’afectació de la crisi a la seva 
feble economia domèstica. Recursos hu-
mans: 1 formadora i 1 tècnica coordina-
dora.

16 persones han participat en els tallers
39 persones beneficiades
2  formacions realitzades

 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.

Apadrinar un Avi- A1A

Posem en relació joves estudiants de 
quart d’ESO i de Cicle Formatiu Sociosa-
nitari de l’institut de la Bisbal i persones 
grans de la residència geriàtrica munici-
pal, fomentant la relació intergeneracio-
nal, a través de les visites dels joves a la 
residència. Es treballa coordinadament 
amb el centre educatiu i l’equip multi-
disciplinar de la residència.   Recursos 
humans: 1 tècnica.

14 persones grans visitades
22  joves voluntaris implicats
1 conveni amb la residència geriàtrica 
Zoilo Feliu

B Roba
Apostem per la cultura de la reutilitza-
ció, el reciclatge i el consum responsable 
de roba i material tèxtil, facilitant l’en-
trega social de roba a col·lectius vulne-
rables.

Servei de Rober

Proporcionem roba de segona mà, grà-
cies a donatius i col·laboracions desinte-
ressades, a canvi d’un donatiu simbòlic 
per dignificar el lliurament de la roba. 
Es facilita l’entrega social gratuïta als 
col·lectius més vulnerables i en situació 
d’alta precarietat econòmica. 

Es manté conveni de col·laboració amb 
Roba Amiga- ADAD L’Encant per la mi-
llora de la recollida i aprofitament de la 
roba usada. Recursos humans: 15 volun-
tàries i 1 tècnica coordinadora.

5.100 kg de roba gestionada
200 kg de roba lliurada amb entrega so-
cial 

QEducació
Treballem per la igualtat d’oportunitats 
en el sistema educatiu, de forma com-
plementaria a l’escola. Atenem a infants 
i adolescents pel seu desenvolupament 
integral des de la vessant personal, es-
colar, familiar i social. Es treballa en 
coordinació amb els centres escolars i 
amb una atenció preferent a les seves 
famílies.

Servei Intervenció Educativa- SIE

Espai de suport social i educatiu per tre-
ballar coneixements, hàbits, actituds i 
habilitats socials d’infants  de 8 a 12 anys 
que presenten dificultats en el seu pro-
cés 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. Es treballa coordinada-
ment amb  els serveis socials del Consell 
Comarcal del Baix Empordà. Recursos 
humans: 7 voluntaris i 1 tècnica.

23 infants atesos .  Coordinació amb 18 
famílies
42 % infants que milloren en el seu ren-
diment escolar
3 convenis amb  centres escolars / 1 con-
veni amb Ajuntament

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

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 de la  llen-
gua catalana potenciant el coneixement 
de la nostra cultura i el nostre entorn, 
en un context de convivència entre di-
ferents cultures. Es treballa coordinada-
ment amb Aula d’Adults i amb el Con-
sorci per a la Normalització Lingüística. 
Recursos humans: 6 voluntaris i 1 tècni-
ca coordinadora.

45 persones matriculades durant el curs 
2013-14. Han obtingut certificat d’apro-
fitament 42 persones.
45 persones matriculades a l’actual curs 
2014-15.

Guarderia

S’atén la mainada en edat no escolar 
mentre les mares i/o pares participen en 
els tallers d’acollida lingüística i cultural. 
Recursos humans: 4 voluntàries.

4 mainades ateses al servei de guarderia 
durant el curs 2013-14.
12 mainades ateses a l’actual curs 2014-
15.

E Voluntariat, formació  
      i sensibilització

Destaquem la importància del paper del 
voluntari a l’entitat com a part essencial 
de la nostra identitat.

Acompanyem i oferim formació als vo-
luntaris de Càritas per treballar amb 
professionalitat vers la sensibilització i 
per la defensa dels drets de la persona.

Durant el 2014 hem realitzat 2 sessions 
de formació bàsica, c5 sessions de for-
mació específica i 2 sessions de formació 
transversal.

El voluntariat de Càritas segueix essent 
un tarannà de vida caracteritzat per un 
compromís solidari i constitueix inelu-
diblement un mecanisme d’expressió i 
participació ciutadana.

L’equip de Càritas Interparroquial de la 
Bisbal està format per 61 voluntaris/àri-
es i tres professionals contractades, jun-
tament amb totes les persones, entitats , 
empreses i administracions que confien 
en la nostra tasca i li donen suport. Tre-
ballem plegats per construir una socie-
tat més justa transmetent valors de pau, 
de justícia i d’amor, necessaris per viure 
amb dignitat.

Moltes gràcies a tots i totes els que feu 
possible Càritas.

Acció de Càritas La Bisbal d’Empordà


