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Oferim assessorament, acompanyament i 
eines a les famílies, per resoldre 
situacions de pobresa energètica, 
detectar mesures urgents i oferir 
solucions per pal·liar i prevenir-ne les 
causes.

Pobresa Energètica

Oferim visites setmanals a través del
voluntariat al domicili particular de
persones grans, amb l’objectiu de
millorar-ne l’autoestima, el benestar i
l’autonomia.

Ser Gran en Dignitat

Posem en relació joves estudiants i
persones grans que viuen en centres
residencials fomentant la relació
intergeneracional.

Apadrinar un Avi

Reciclem i fem entrega de roba de
segona màa persones en
risc d'exclusió social i organitzem 
formacions diverses. 

Rober 

persones 
ateses

persones 
beneficiades

401 903

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

Serveis i punt d’Acollida
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Acompanyem les famílies beneficiàries 
de la Renda Garantida de Ciutadania 
per potenciar la seva participació en el 
context social i evitar-ne l’exclusió.

Acompanyament a l'Inclusió

Oferim un espai per poder 
compartir experiències i aconseguir 
eines per a la recerca activa de 
solucions a les situacions d’exclusió.

Grups Empoderament

Oferim un espai de relació, treball en 
valors i reforç escolar a infants que 
necessiten suport en el seu procés 
d’escolarització.

Servei d'Intervenció Educativa
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Facilitem eines i recursos a joves per 
garantir un adient procés d’escolarització 
en estudis post-obligatòris, incidint en els 
factors de risc del jove.

Fes més

HABITATGE
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Dones i mares amb fills a càrrec que 
pateixen precarietat econòmica, 
conviuen de manera tempora en pisos 
compartits. 

Pisos d’Acollida 
Temporal per la Inclusió
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Millorem la qualitat de vida de les 
persones immigrants, aprenent la 
llengua i el coneixement de la societat.

Taller d'Acollida 
Lingüística i Cultural Treballem perquè tots els alumnes rebin 

l’acompanyament necessari també durant 
l’estiu, i que no quedin desateses la seves 
necessitats.

Lleure Inclusiu
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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 contra l'exclusió social.

Proinfància

SUPORT A FAMÍLIES AMB MENORS
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Proporcionem eines de millora de les
habilitats socials i de la salut emocional
de les persones.

Ubuntu
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Establim itineraris personalitzats de
treball amb cada persona per fomentar
la recerca de feina.

Servei d'Orientació 
Sociolaboral (SOL)

ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL
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Utilitzem la prospecció a mida com un
instrument de diagnosi del mercat laboral i
desenvolupem accions d'acompanyament
per a la inserció laboral.

Prospecció Empreses

INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ 
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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.

Ecosol empresa d'inserció

ECONOMIA SOLIDÀRIA

La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots els CDA de la demarcació. 
Hi ha un conveni signat amb l'Ajuntament de Salt i Consorci Benestar Social Gironès-Salt per 
un import de 110.000€.

SITUEM LA PERSONA AL CENTRE DE L’ACCIÓ SOCIAL
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18
Un compromís amb les persones

INGRESSOS

79.242,03€

INVERSIÓ SOCIAL

80.432,50€
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Cobrim les necessitats bàsiques
d'alimentació i higiene de famílies amb
greus dificultats econòmiques.

Centre de Distribució d'Aliments
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Càritas Salt Agrupació de Parròquies
c/ Sant Dionís 42, 17190 Salt

Donatius: ES78 2100 0935 38 0100368744

www.caritasgirona.cat/salt

@caritasgirona

/caritasgirona

caritasgirona

salt@caritasgirona.cat

972 24 24 72

UN PROJECTE COMÚ AL 
SERVEI DE LES PERSONES

Càritas
51

persones 
voluntàries

2.772

socis
i donants

1.866
Entitats 
amb Cor

722

Cadaqués

Llançà

Roses

Castelló d’Empúries

l’Escala

Malgrat de Mar

Palafrugell - Montras

Palamós  - Sant Joan

Pals

Garrotxa

Alt Empordà
Interior

Blanes

Lloret de Mar

Sant Feliu  - Vall d’Aro

Calella

Pineda de Mar
Poblenou

Sant Pol de Mar

Canet de Mar

Arenys
de Mar

Arenys
de Munt

Pla 
de l’Estany

La Bisbal
d’EmpordàGirona

Salt
Fornells
de la Selva

Vilobí
d’Onyar Cassà

de la Selva

Pineda de Mar
Santa Maria

Amer

Bescanó

La Cellera
de Ter

Anglès

Bonmatí

Santa Coloma
de Farners

Riudarenes
Arbúcies

Breda

Hostalric

Maçanet
de la Selva Vidreres

Sils

Tordera

Santa
Susanna

Càritas locals

Càritas
Arxiprestals

Llagostera

Caldes
de Malavella

Tossa de Mar

Sant Gregori

Portbou

Mar Mediterrani

França

Baix
Ter

Begur

Llambilles- Quart

Càritas Diocesana de Girona
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