
Dades econòmiques

CÀRITAS 
SALT La realitat

que no es veu

memòria 2019 Salt

CÀRITAS 
D IoCeSAnA 
De GIRonA

InGReSSoS  397.700,26 €  InVeRSIÓ SoCIAL  410.401,61 €  

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

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
  3 PeRSoneS

ATeSeS BeneFICIADeS

Sense Llar 
i Habitatge

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.

5 PeRSoneS
  11 PeRSoneS

ATeSeS BeneFICIADeS

PoBReSA eneRGèTICA

Treballem per evitar les situacions 
de pobresa energètica valorant les 
circumstàncies de les llars i oferint 
assessorament.

41 PeRSoneS
   ATeSeS

120 PeRSoneS
BeneFICIADeS

29%
Fons 

propis

30%
Ajuntament Salt 

i CBS Gironès 
- Salt

35%
Altres

administracions
públiques

6%
Entitats 
privades

56%
Salut i benestar

3%
Administració,
voluntariat i 

sensibilització

20%
Acollida i 
promoció16%

Infància 
i família

5%
Inserció 

sociolaboral



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.

430 PeRSoneS
ATeSeS

876 PeRSoneS
BeneFICIADeS

Acollida i Acompanyament

GRuPS 
D’emPoDeRAmenT

Oferim espais de participació  
per a persones que estan vivint 
una situació d’exclusió i necessiten 
sentir-se escoltades i guanyar 
autonomia.

15 PeRSoneS
 ATeSeS

45 PeRSoneS
BeneFICIADeS

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.

 45 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.

 20 PeRSoneS
 ATeSeS 

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.

 69 PeRSoneS
 ATeSeS

4O PeRSoneS noVeS

Anem x FeInA 

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

 10 PeRSoneS
 ATeSeS

90% 86% 
ACABen CuRS mITJAnA ASSISTènCIA

Formació 
Professional

eCoSoL. emPReSA D’InSeRCIÓ

Fomentem la inserció laboral a través de la  
contractació de personal per al Centre de Distribució 
d’Aliments, el projecte de bicicletes i serveis de neteja.

Economia Solidària

La realitat que no es veu – memòria 2019

eSPAI AmB CoR

Espai d’acollida, de formació, 
d’intercanvi i d’enfortiment de 
vincles amb la comunitat entorn dels 
articles de primera necessitat. 
Les activitats obertes a participants 
i a la població en general fomenten la 
participació de les persones, eviten 
l’aïllament i potencien la integració.

161 PeRSoneS
ATeSeS

320 PeRSoneS
BeneFICIADeS

PRoSPeCCIÓ D’emPReSeS

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

 38 PeRSoneS
 ATeSeS

23 InSeRCIonS LABoRALS

Intermediació 
Laboral

Cobertura de Necessitats Bàsiques

CenTRe De DISTRIBuCIÓ 
D’ALImenTS (CDA)

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

1.268 PeRSoneS 4.154 PeRSoneS
ATeSeS BeneFICIADeS 

20.012 InTeRVenCIonS 

en FoRmA De LLIuRAmenT De CISTeLLA

477.879 kg
D’ALImenTS DISTRIBuÏTS

119
persones voluntàriesEducació 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.

 31 PeRSoneS
 ATeSeS

61% oBTÉ eL CeRTIFICAT

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.

74 PeRSoneS
  223 PeRSoneS

ATeSeS BeneFICIADeS

61%
FAmíLIeS AmB FILLS A CÀRReC

Infància 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.

40 PeRSoneS
ATeSeS

195 PeRSoneS
BeneFICIADeS

FeS+

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

39 PeRSoneS
ATeSeS

108 PeRSoneS
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.

 

61 FAmíLIeS
  ATeSeS


