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rEsPOstEs iNtEGraLs 
a tOt EL tErritOri

1.498
sOCis i 

dONaNts

50
Càritas
LOCaLs

–

662
ENtitats 
aMB COr

2.741
PErsONEs 

VOLuNtàriEs
–

Cadaqués



dadEs ECONÒMiquEs
Càritas Cadaqués

iNGrEssOs   7.978.581,09 € iNVErsiÓ sOCiaL   8.084.934,23 €

Càritas Diocesana de Girona

iNGrEssOs   22.736,51 € iNVErsiÓ sOCiaL   20.408,79 €

La PErsONa aL CENtrE 
dE L’aCCiÓ sOCiaL

99
persones

ateses

46 
persones 

beneficiades

47,85%
Fons públics

52,15%
Fons privats

85,91%
Acció social

1,18%
Voluntariat i 

formació
10,52%
Gestió i 

administració

2,39%
Sensibilització, 
comunicació i 
resp. social

35,83%
Fons públics

64,17%
Fons privats

75,16%
Acció social

11,59%
Voluntariat i 

formació

3,78%
Gestió i 

administració

9,47%
Sensibilització, 
comunicació i 

captació

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 roba.

Roba

aPadriNar 1 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.

Acompanyament a la Gent Gran 

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.

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.

10 
persones 

grans ateses

5
JOVEs 

VOLuNtaris

33 
persones 

ateses

rECOLLida dE rOBa 
Hi ha instal·lats a 
Cadaqués 5 contenidors de 
recollida de roba destinats 
a robers de Càritas 
d’arreu el territori.

3 
persones 

ateses

7 
persones ateses

sErVEi d’assEssOraMENt a L’iMMiGraNt (sai)
Assessorament legal i suport jurídic per resoldre qüestions 
relacionades amb temes d’estrangeria.

Suport Jurídic

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

Acollida

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-se integrar.

Accions comunitàries

8
PErsONEs

VOLuNtàriEs
12 

persones ateses

Col·laborem amb la 
Regidoria de Benestar de 
l’Ajuntament i participem 
en les campanyes del Banc 
dels Aliments.

sErVEi d’iNtErVENCiÓ EduCatiVa (siE)
Espai de relació, treball en valors i reforç 
escolar a infants, amb la participació de les 
famílies i de l’entorn educatiu.

Suport Educatiu

11
persones

ateses

32 
persones 

beneficiades

6
PErsONEs 

VOLuNtàriEs

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.

Suport Integral Famílies amb menors  

3
persones ateses

10
persones beneficiades

20 
persones ateses

Aliments


