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Acollida
Acollim i atenem  les persones que s’apropen a Càritas, in-
tentant que les respostes afavoreixin, al màxim, la seva auto-
nomia. Procurem que accedeixin als serveis socials públics o 
a altres serveis de Càritas per ajudar-les a afrontar la situació 
en què es troben.

Hem atès 362 persones (1.256 entrevistes), la majoria de 
20 a 45 anys, i sense feina, vivint en habitacions de lloguer, 
30% amb càrregues familiars, i 14% monoparentals.

Aliments/CDA
El CDA es un projecte conjunt de la Generalitat de Catalunya, 
Diputació de Girona, Dipsalut, Obra Social de la Caixa, Banc 
d’Aliments, Ajuntament de Salt, Consorci de Benestar Social 

-
tats bàsiques en alimentació de manera temporal, tot comp-

Hem distribuït 15.687 cistelles d’aliments (de 16 a 20 kg per 
cistella) a 1.254 famílies, (4.316 persones). 

Hem ofert 2 llocs de treball en inserció i 3 tallers trimestrals 

13 homes.

Habitatge (Projecte PATI)
càrrec, que es troben en situació de precarietat socioeconò-
mica extrema, per a poder cobrir les necessitats bàsiques 
més immediates, i les acompanyem en el seu procés de rein-
serció sociolaboral.

Projecte conjunt a Girona (4 pisos) i Salt (2pisos).

A Salt, s’ha acollit 9 dones i 9 menors (total de 31 adults i 
27 menors). 

Gent gran
Volem pal·liar la solitud de persones grans amb pocs recur-
sos, i, per això, oferim la companyia de voluntaris a domicili 

Julià. Mitjançant el programa Apadrinar un Avi, posem en 

fomentar la relació intergeneracional.

Hem atès 4 avis a domicili, 18 a residències i un grup d’ani-
mació a la residència Les Vetes. Total: 16 dones, 5 homes i 
1 matrimoni.

APADRINAR UN AVI, visitant, quinzenalmet, els avis de les resi-
dències Les Vetes i Nostra Llar i del sociosanitari de l’Hospital 
on realitzen aquest padrinatge.

Assessorament jurídic 
immigrants
Oferim informació, orientació, assessorament legal i suport 

Aquest servei està contractat per l’Ajuntament.

Hem atès, al Mas Mota, 518 persones en 933 visites, 354 
per temes d’arrelament i 99 per renovació de permís.

Ajudes i suport econòmic
Proporcionem ajudes puntuals, de caire excepcional, per co-
brir necessitats bàsiques urgents, majoritàriament de salut i 
habitatge.

Hem proporcionat 380 ajudes econòmiques a 155 perso-
nes, majoritàriament per salut i habitatge, amb fons propis 
de Càritas i gràcies a la resposta donada a demandes con-

Oferim un servei d’assesorament professional i acompanya-
ment a famílies que no poden fer front a deutes hipotecaris 
i/o personals.

En aquest servei hem atès 10 famílies. S’han aconseguit 2 

Robers
És un servei obert a tothom. Proporcionem roba a persones/

simbòlic o amb la donació gratuïta, en el cas de condicions 
extremes.

unes 500 persones i hem fet donació gratuïta a 139 famílies.

Orientació sociolaboral
Oferim orientació i eines a persones aturades i amb especials 

de recerca de feina.

Hem atès 58 persones (42 dones). S’ha prioritzat un treball 
d’acompanyament personal amb 259 entrevistes individu-

El SIE és un espai de suport escolar per consolidar aprenen-
tatges, hàbits i habilitats socials, adreçat a infants i joves de 
9 a 14 anys. 

-

famílies.

Tallers formació
Costura i Cosidor: És un espai de trobada, on s’aprèn a cosir 

entre diferents cultures.

dones.

És un espai on facilitem l’aprenentatge inicial de la llengua i 
el coneixement de la nostra cultura i del nostre entorn.

2 a la tarda, a un total de 37 alumnes.
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