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

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

48
persones
ateses

67
persones
beneficiades

ALIMENTS 
     Centre de Distribució 
d’Aliments
Dignifiquem la distribució d’aliments 
amb un projecte fruit d’un conveni 
marc entre Generalitat de Catalunya, 
Dipsalut, Fundació Banc d’Aliments, 
Obra Social “la Caixa” i Càritas Diocesa-
na de Girona.  

740
persones
ateses

2.048
persones
beneficiades

ACOMPANYAMENT 
A LA GENT GRAN
    Apadrinar un Avi
Fomentem la relació intergeneracional 
entre joves estudiants i persones grans 
de 3 residències. 

29
persones
grans
acompanyades

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

34
persones
ateses

17
insercions
laborals

INTERMEDIACIÓ 
I PROSPECCIÓ LABORAL
      Prospecció d’empreses
Oferim un projecte d'aproximació a les 
empreses en el marc del procés 
d'intermediació entre l'oferta i la 
demanda de feina.

10
persones
ateses

6
empreses
prospectades

emprenedoria i economia sociaL
    Ecosol, empresa d’inserció
Fomentem la inserció laboral de 
persones en risc d’exclusió a través de 
l’economia solidària. Desenvolupem 
diverses línies de negoci i generem un 
lloc de treball al CDA. 

5
persones
ateses

1
lloc de 
treball d’inserció

     Servei d’Ajuda Econòmica  
Complementem quan cal, en coordina-
ció amb Serveis Socials, els ajuts 
públics. 

29%
famílies 
monoparentals

20
persones
ateses

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

10
persones
ateses

9.074
intervencions

2
tallers
formatius

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.

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

10
persones
ateses

31
persones
beneficiades

6
persones
formades

     Noves Estratègies d’Inserció  
Ens adrecem a joves que presenten 
especials dificultats per accedir al 
mercat laboral. Oferim la participació 
en processos d’intervenció i seguiment 
individuals per accedir i mantenir llocs 
de treball.

68
persones
ateses

23
insercions
laborals

10
persones
formades

3
insercions
laborals

4
convenis
amb empreses

34
persones
beneficiades

     Horts socials
Els horts socials són una iniciativa que 
té com a principal finalitat la millora de 
la salut física i emocional de les 
persones, a partir de la participació en 
espais de cultiu ecològic per a l’auto-
consum.  

13
persones
ateses

     Itineraris Inclusius
Millora emocional de les persones per 
promoure la seva inserció social i 
laboral mitjançant dinàmiques que 
donen eines per potenciar la recerca 
activa de solucions, la vinculació amb 
recursos del territori i la participació 
social. 

26
persones
ateses

51
persones
beneficiades

61
persones
ateses en
entrega social

183
persones
beneficiades

22
sessions
de treball grupal

2
insercions a la planta 
de bicicletes 



dades econòmiques CÀRITAS lloret de mar
ingressos     INVERSIÓ SOCIAL  

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

124.794€ 133.646€

Socis
i donants
17%

Gestió
i admin. 

1%

Sensibilització,
comunicació
i captació
1%

Acollida
i promoció 
10%

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

16
projectes i serveis
d’acció social

134
persones 
voluntàries

Parròquies
i entitats 
religioses

6%

Voluntariat
i formació 
4%

Salut
i benestar

71%

Inserció
sociolaboral

11%

Infància
i família

2%

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.   

17
persones
ateses

75%
lmillora el 
rendiment 
acadèmic

12
persones
voluntàries

lleure inclusiu   
     Reforç d’estiu
Oferim acompanyament acadèmic als 
infants i joves del servei durant el 
període no lectiu. 

7
persones
ateses

5
persones
voluntàries

assessorament jurídic      
     Punt d’Informació Jurídic
S’ofereix informació bàsica i s’orienta 
cap als recursos jurídics socials 
existents per garantitzar l’accés a una 
bona orientació jurídica.

7
persones
ateses

Ajuntament de 
Lloret de Mar

77%

Amb la col·laboració de
La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots els 
CDA de la demarcació.  Hi ha dos convenis signat amb l'Ajuntament 
de Lloret de Mar un per un import de 70.000 € i 48.200 €.  



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%
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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€


