
La realitat
que no es veu

Cadaqués

Càritas D ioCesana 
De Girona

inGressos  8.966.O75,31 €  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

44,60%
Fons privats

55,40%
Fons públics

inGressos  32.759,28 €  inVersiÓ soCiaL  33.651,31 €  

66%
Fons privats

34%
Fons públics

8%
Voluntariat i 

formació

4%
Gestió i 

administració

22%
Sensibilització, 
comunicació i 

captació

65%
Acció social

Dades econòmiques

Càritas CaDaQUÉs memòria 2019



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.

14 
Persones
ateses

42 
Persones
BeneFiCiaDes

Acollida i 
Acompanyament

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.

6 
Persones 15 

Persones
ateses BeneFiCiaDes

Cobertura de
Necessitats Bàsiques

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.

9 
Persones
ateses

24 
Persones
BeneFiCiaDes

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.

5 
Persones 11 

Persones
ateses BeneFiCiaDes

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.

2 
inFants i joVes
ates0s

serVei D’assessorament 
a L’immiGrant (sai)

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

4 
Persones
ateses

4 
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.

22 
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.

24 
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.

2 
Persones
ateses

76 
Persones
BeneFiCiaDes

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.

12 
Persones 41 

Persones
ateses BeneFiCiaDes

37
persones voluntàries

La realitat que no es veu memòria 2019 

Assessorament
Jurídic


