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INGRESSOS  1.191.845,44 €  INVERSIÓ SOCIAL  1.256.649,08 €  

INVERSIÓ SOCIAL  8.914.655,85 €  

86,30%
Acció social

1,37%
Voluntariat i 

formació
9,78%
Gestió i 

administració

2,56%
Sensibilització, 
comunicació i 
resp. social

INGRESSOS  8.966.O75,31 €  

44,60%
Fons privats

55,40%
Fons públics

Dades econòmiques

CÀRITAS 
INTERPARROQUIAL 
dE G IRONA

La realitat
que no es veu

CÀRITAS 
d IOCESANA 
dE GIRONA

SERVEI d’AjUdA ECONòmICA

Oferim ajudes econòmiques puntuals a persones en risc d’exclusió per 
fer front a despeses bàsiques i revertir situacions d’alta vulnerabilitat.

 119 
PERSONES 338 

PERSONES
 ATESES BENEFICIAdES

61%
FAmÍLIES AmB FILLS A CÀRREC

Cobertura de Necessitats Bàsiques

CENTRE dE dISTRIBUCIÓ d’ALImENTS (CdA)

Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i higiene de famílies vulne-
rables a través del lliurament dignificat i equitatiu d’aliments i productes.

 2.587 
PERSONES 7.300 

PERSONES
 ATESES BENEFICIAdES

28.550 INTERVENCIONS EN FORmA dE LLIURAmENT dE CISTELLA BÀSICA 

622.648 kg d’ALImENTS dISTRIBUÏTS

EL ROBER 

Reciclem, reutilitzem i distribuïm roba de segona mà per garantir 
que les persones amb pocs recursos puguin vestir amb condicions 
adequades.

 607 
PERSONES 1.283 

PERSONES
 ATESES BENEFICIAdES

TALLERS dE COSTURA

Promovem la cohesió i les relacions de veïnatge a través de tallers 
centrats en coneixements pràctics de costura i de reutilització de robal.

 24 
PERSONES 51 

PERSONES 
 ATESES BENEFICIAdES

46,09%
Fons privats

53,91%
Fons públics 98,70%

Acció social

0,33%
Voluntariat i 

formació

0,59%
Gestió i 

administració

0,38%
Sensibilització, 
comunicació i 

captació



SERVEIS I PUNTS d’ACOLLIdA

Escoltem les persones que se’ns adrecen i junts establim 
un pla de treball per superar les situacions de vulnerabilitat.

 338 
PERSONES 1.048 

PERSONES
 ATESES BENEFICIAdES

Acollida i AcompanyamentInfància i Família
SERVEI d’INTERVENCIÓ 
EdUCATIVA (SIE)  

Obrim espais de treball per garantir la 
igualtat d’oportunitats en l’educació de tots 
els infants, comptant amb la participació de 
les famílies i de l’entorn educatiu.

74 
PERSONES 279 

PERSONES
ATESES BENEFICIAdES

La realitat que no es veu

PROjECTE d’ACOmPANyAmENT  
A L’ESCOLARITAT (PAE)  

Lluitem contra l’absentisme i el fracàs 
escolar dels alumnes de secundària en 
situacions de vulnerabilitat.

57 
PERSONES 239 

PERSONES
ATESES BENEFICIAdES

FES+  

Millorem les oportunitats per accedir   
a estudis superiors o al mercat laboral a  
joves en risc d’exclusió.

38 
PERSONES 114 

PERSONES
ATESES BENEFICIAdES

PROINFÀNCIA 

Abordem l’exclusió a través d’un model d’atenció d’infants de 0 a   
18 anys que mobilitza les famílies i l’entorn educatiu i social en espais  
de trobada compartits durant tot el curs escolar.

 54 
INFANTS I 311 

PERSONES
 jOVES ATESOS BENEFICIAdES

53% FAmÍLIES mONOPARENTALS

LLEURE INCLUSIU  

Treballem perquè tots els alumnes accedeixin a espais de lleure i  
que no quedin desateses la seves necessitats escolars, de creixement 
personal i d’integració.

 28 
INFANTS I

 jOVES ATESOS

Acompanyament a la Gent Gran
APAdRINAR UN AVI  

Posem en relació joves voluntaris i persones 
grans que viuen en centres residencials 
per lluitar contra la solitud i fomentar les  
relacions entre generacions.

 99 
PERSONES

 ATESES

SER GRAN EN dIGNITAT  

Les persones voluntàries visiten 
setmanalment persones grans a domicili o en 
residències per escoltar-les, acompanyar-les  
i evitar la solitud.

 83 
PERSONES

 ATESES

GRANS EXPERTS  

Acompanyem persones grans i les ajudem  
a preparar i realitzar xerrades sobre la seva 
història de vida i expertesa a alumnes de 
primària.

 3 
PERSONES 230 

PERSONES
 ATESES BENEFICIAdES

Orientació Sociolaboral
SERVEI d’ORIENTACIÓ 
SOCIOLABORAL (SOL)   

Millorem el nivell d’ocupabilitat de les 
persones amb especial dificultat per trobar 
feina a través d’un itinerari personal.

 259 
PERSONES

 ATESES 

35% SITUACIÓ AdmINISTRATIVA IRREGULAR

NOVES ESTRATèGIES   
d’INSERCIÓ (NEI)  

Ens dirigim a joves que presenten especials 
dificultats per trobar feina i els oferim eines  
i suport per accedir al mercat laboral.

 126 
PERSONES

 ATESES 

REINCORPORA  

Oferim l’oportunitat de construir-se un futur  
a interns de centres penitenciaris en el marc 
del projecte de l’Obra Social “la Caixa”.

 10 
PERSONES

 ATESES

7 CONTRACTACIONS

Intermediació Laboral
INTERmEdIACIÓ INCORPORA  

Intermediem entre les persones en risc 
d’exclusió social que cerquen una feina i  
les empreses del territori que poden oferir 
llocs de treball.

 111 
PERSONES

 ATESES 

INTERmEdIACIÓ LABORAL EN 
SERVEIS dE PROXImITAT 

Com a Agència de Col·locació autoritzada pel 
SOC, orientem i acompanyem persones que 
cerquen feina i informem sobre Normativa  
de Llar les empreses o particulars.

 33 
PERSONES

 ATESES

PROSPECCIÓ d’EmPRESES  

Fem contacte amb el teixit empresarial  
per promoure formes de col·laboració i 
generar oportunitats per a la inserció laboral.

 59 
PERSONES

 ATESES

ANEm x FEINA

Formem professionalment amb l’objectiu de cobrir demanda de llocs  
de feina i acompanyem la persona en la seva inserció laboral.

 23 
PERSONES 91% ACABEN CURS ATESES 

Formació Professional
PRETALLER dE PROXImITAT

Orientem i formem en l’àmbit dels serveis de neteja per facilitar la 
incorporació al mercat laboral de persones en risc d’exclusió.

 27 
PERSONES 89% FINALITZEN EL PRETALLER ATESES 

FORmACIÓ EN ALTERNANçA

Oferim formació en competències bàsiques i tècnica a joves migrants 
sense referents per  facilitar-los la inserció laboral.

 34 
PERSONES 13 ALUmNES HAN TROBAT FEINA ATESES 

ACOL

Oferim oportunitats a persones migrades arrelades al territori i que 
necessiten una oferta de treball per poder regularitzar la seva situació  
i superar situacions de vulnerabilitat.

 2 
PERSONES 5 

PERSONES 
 ATESES BENEFICIAdES

ECOSOL. EmPRESA d’INSERCIÓ

Fomentem la inserció laboral a través de  
la contractació de personal per al Centre  
de Distribució d’Aliments i el Rober.

 5 
PERSONES 5 

PERSONES 
 ATESES BENEFICIAdES

Economia Solidària

Assessorament Jurídic
SERVEI d’ASSESSORAmENT   
A L’ImmIGRANT (SAI)  

Proporcionem assessorament legal i suport 
jurídic per resoldre qüestions relacionades 
amb temes d’estrangeria.

1.817 
PERSONES 
ATESES

2.019 
PERSONES
BENEFICIAdES

SERVEI dE SUPORT    
EN dRETS SOCIALS 

Un equip de persones voluntàries amb 
coneixements jurídics i financers entrevista 
i assessora les famílies ateses amb l’objectiu 
de mediar i trobar solucions a situacions de 
vulneracions de drets socials.

 44 
PERSONES

 ATESES

SERVEI dE TRAdUCTORS   
I INTèRPRETS  

Acompanyem les persones durant el tràmit 
de legalització de documentació en diverses 
llengües.

 117 
PERSONES

 ATESES 

PISOS d’ACOLLIdA TEmPORAL  
PER LA INCLUSIÓ (PATI)

Dones i mares amb fills a càrrec que pateixen 
precarietat econòmica severa conviuen de 
manera temporal en pisos compartits per 
millorar l’autonomia personal.

 12 
PERSONES 25 

PERSONES 
 ATESES BENEFICIAdES

Sense Llar i Habitatge
LLAçOS

Procurem que les persones sense llar puguin 
accedir a un habitatge i que esdevingui una 
eina per arrelar en un entorn, crear vincles 
socials i evitar l’aïllament.

 1 
PERSONES 4 

PERSONES 
 ATESES BENEFICIAdES

CONVIU

Facilitem que les persones que provenen 
d’institucions penitenciàries puguin tenir 
oportunitats per reintegrar-se a la societat.

 17 
PERSONES 17 

PERSONES 
 ATESES BENEFICIAdES

346
persones voluntàries

memòria 2019

Educació i Formació d’Adults
TALLER d’ACOLLIdA 
LINGüÍSTICA I CULTURAL (TALC) 

Oferim tallers lingüístics per a persones 
nouvingudes amb l’objectiu que aprenguin 
la llengua i coneguin l’entorn per poder 
participar de la comunitat.

 81 
PERSONES

 ATESES

58% OBTÉ EL CERTIFICAT

LLETRES PER A TOTHOm  

Oferim cursos d’alfabetització en llengua 
catalana per a persones nouvingudes en el 
marc del projecte Lletres per a tothom, de la 
Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania, 
l’Obra Social “la Caixa” i la Federació 
d’Associacions Culturals i Educatives de 
Persones Adultes.

 36 
PERSONES

 ATESES

56% OBTÉ EL CERTIFICAT

ESPAI jOVE 

Formem joves migrants sense referents  
que es troben en situació de vulnerabilitat  
per millorar les seves oportunitats laborals.

 19 
PERSONES

 ATESES

53% OBTÉ EL CERTIFICAT


