
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

Sant Feliu - Vall d’Aro

Memòria 2015Un any per a les persones
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Pl. Gaziel, 1 Baixos, 17220 Sant Feliu de Guíxols
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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.

 

 
Projecte Ubuntu
Treball psicosocial en grup. Permet millorar 
la salut emocional i l’autoestima de perso-
nes en situació de vulnerabilitat. Es faciliten 
eines personals per avançar en les seves 
habilitats socials, l’aprenentatge d’estratè-
gies d’afrontament a situacions adverses i 
l’intercanvi positiu d’experiències. 
Intervenció a Sant Feliu de Guíxols.

ALIMENTS
Ajudem a cobrir necessitats bàsiques 
d’alimentació i promocionem la persona.
 
Servei d’Aliments
Facilitem aliments bàsics i productes 
d’higiene, en coordinació amb els serveis 
socials, a famílies i persones que es troben 
en situació de precarietat econòmica. Es 
treballa per afavorir la corresponsabilitat 
dels propis participants i la possibilitat de 
confeccionar la pròpia cistella. Punts 
d’entrega a St. Feliu de Guíxols i a Sta. Cristi-
na d’Aro.

 

3,3%
col·lectes

DADES ECONÒMIQUES CÀRITAS SANT FELIU - VALL D’ARO
Ingressos 64.284,85€ Inversió social 61.027,00€

Tallers d’empoderament
Tallers formatius i vivencials. Els partici-
pants intercanvien coneixements i 
experiències segons les seves capacitats i 
necessitats en temes d’alimentació saluda-
ble, estratègies d’estalvi a la llar i empode-
rament per cercar solucions als reptes de la 
crisi a l’economia domèstica. Intervencions 
a St. Feliu de Guíxols  Sta. Cristina d’Aro i 
Calonge.
 

 
 

GENT GRAN
Oferim acompanyament, escolta, conversa 
i afecte a persones grans en situació de 
solitud per millorar la seva autoestima, 
benestar personal i autonomia.
 
Ser Gran en Dignitat- SGD
Oferim companyia a persones grans amb 
visites setmanals de voluntaris a domicili o 
a la residència Les Vetes. També es realit-
zen formacions específiques per atendre 
amb major qualitat. Intervencions a Sant 
Feliu de Guíxols i Santa Cristina d'Aro.  

 
Apadrinar un Avi- A1A
Posem en relació joves estudiants i perso-
nes grans que viuen en centres residen-
cials, fomentant la relació intergeneracio-
nal, a través de les visites dels joves als 
centres. Intervenció a Sant Feliu de Guíxols.  
 

 

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

Servei de Rober
Proporcionem roba de segona mà, gràcies a 
donatius i col·laboracions, a canvi d’un 
donatiu simbòlic per dignificar-ne el lliura-
ment als col·lectius més vulnerables. 
Mantenim un conveni de col·laboració amb 
Roba Amiga - ADAD L’Encant per la millora 
del procés. Intervencions a Sant Feliu de 
Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Punt d'entre-
ga St. Feliu de Guíxols.

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  
amb els centres escolars i les 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 6 a 16 
anys, que presenten dificultats en el procés 
d’escolarització. Intervencions a Sant Feliu 
de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i Platja 
d’Aro. 

8 convenis amb centres escolars

Projecte d’Acompanyament a l’Escolaritat
Acompanyament i suport a alumnes en 
cursos d’educació secundària obligatòria 
per evitar l’absentisme i el fracàs escolar. 
Intervenció a Sant Feliu de Guíxols.

2 convenis amb instituts

Lleure Inclusiu
Espai per realitzar activitats acadèmiques, 
esportives, artístiques, lúdiques i d’educa-
ció en el lleure durant el període no lectiu. 
 

IMMIGRACIÓ
Acollim i donem suport als processos 
d’integració social, laboral i cultural de les 
persones nouvingudes.

Servei d’Assessorament per a immigrants
Informació, orientació, assessorament legal 
i suport jurídic per resoldre qüestions 
relacionades amb temes d’estrangeria.
 

HABITATGE
Servei de Suport en  DeuTes Familiars 
Orientem i busquem solucions a persones 
amb problemes de deutes, sobretot 
hipotecaris.Intervencions a Sant Feliu de 
Guíxols i Santa Cristina d'Aro. Punt d'aten-
ció  Sant  Feliu de Guíxols. 

281
persones
ateses

780
persones
beneficiades

L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS AGRUPACIÓ DE PARRÒQUIES
SANT FELIU DE GUÍXOLS, SANTA CRISTINA D’ARO I PLATJA D’ARO

11,7%
ajuntament de
Santa Cristina d’Aro

462
intervencions
realitzades

2%
gestió
i administració

61
persones
ateses

154
persones
beneficiades

203
persones
beneficiades

5
infants
atesos

27
persones
ateses

8
adolescents
atesos

100%
de satisfacció
dels participants

49
persones
ateses  

68
ajudes
econòmiques

10
persones grans
acompanyades 

476
persones
ateses

1.348
persones
beneficiades

6.505
cistelles
entregades

84
persones
ateses

128
intervencions
realitzades

17
persones
ateses 

98%
acció 
social

2
persones 
ateses
a domicili

8
persones ateses
en residències

10
persones 
grans ateses

19
joves
implicats

2
convenis
amb residències

8
famílies
acompanyades

36
intervencions
realitzades

84
persones
ateses 

128
intervencions
realitzades

5
infants
atesos

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

50,2%
socis i donants

31,9%
ajuntament
de Sant Feliu
de Guíxols

2,9%
ajuntament de Castell - Platja d’Aro


