
SITUEM LA PERSONA AL CENTRE DE L’ACCIÓ SOCIAL
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Un compromís amb les persones
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ACOLLIDA ACCIONS COMUNITÀRIES

ROBA

SALUT EMOCIONAL

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

persones 
ateses

27

Millorem la qualitat de vida de les
persones immigrants, aprenent la
llengua i el coneixement de la 
societat.

Tallers d'Acollida 
Lingüística i Cultural

Apliquem el valor pedagògic del teatre 
per fomentar la reinserció d'un grup 
d’interns del Centre Puig de les Basses.

Activa’t Oferim un espai per poder compartir 
experiències i aconseguir eines per a la 
recerca activa de solucions a les 
situacions d’exclusió.

Grups Empoderament

ALIMENTS

Reciclem i fem entrega de roba de 
segona mà i de mobiliari a persones en 
risc d'exclusió social.

Rober
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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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persones 
grans
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Proporcionem eines de millora de les
habilitats socials i de la salut 
emocional de les persones.

Ubuntu

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

Apadrinar un Avi

GENT GRAN

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
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alumnes 
participants

61

persones 
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Facilitem habitatge a persones sense 
llar, com una eina per arrelar, crear 
vincles socials i evitar l’aïllament.

Llaços

persones 
ateses
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Facilitem que les persones sense llar 
participin en processos de promoció 
personal i inserció social. 

Sense Llar

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

Treballem perquè tots els alumnes rebin 
l’acompanyament necessari també durant 
l’estiu, i que no quedin desateses la seves 
necessitats.

Lleure Inclusiu

infants
atesos

persones 
beneficiades

18 58

entrevistes 
d'assessorament i 
acompanyament jurídic

629

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

persones 
ateses
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Oferim cursos d’alfabetització en llengua 
catalana per a persones nouvingudes o que 
no en tenen prou domini.

Lletres per tothom 

83%
obté 

diploma

26%
d’insercióPosem en valor l'experiència de les

persones grans i fomentem l'intercanvi
generacional a les aules.

Grans Experts

persones 
ateses
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Cerquem oportunitats laborals per a les 
persones que atenem i que tenen dificultats 
per accedir a una feina.

Servei d'Intermediació Laboral

28%
d’inserció

3
llocs de 
treball 

d’inserció

persones 
ateses
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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

persones 
ateses
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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

40%
insercions

5
xerrades

5
centres 

educatius

3
residències

persones 
formades
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INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ 

persones 
ateses

7

Fomentem la inserció laboral a través de la 
contractació de personal per al Centre de 
Distribució d'Aliments i impulsant el servei 
de missatgeria sostenible.

Ecosol empresa d'inserció

ECONOMIA SOLIDÀRIA

persones 
ateses

338

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

Servei Assessorament Immigrant

SUPORT JURÍDIC

persones 
informades

132

Mòduls de coneixements laborals en el 
marc de la Llei d'Acollida.

Mòduls i Xerrades

MEDIACIÓ I INTERMEDIACIÓ

Curs per a persones cuidadores no 
professionals de persones grans i 
dependents. 

Formació per a cura de persones

INGRESSOS

204.097,64€

INVERSIÓ SOCIAL

204.097,64€0,49%
G. Cat, Dep. Treball, Afers 
Socials i Famílies 15,95%

Gestió i 
administració

16,10%
Ajuntament de 
Figueres

7,06%

3,56%
Inserció 
Sociolaboral

19,14%
Parròquies i 
Entitats Religioses

64,27%
Socis i 
donants

Voluntariat 
i Formació

0,80%

0,72%

Salut i 
Benestar

34,63%
Acollida i 
promoció

34,61%

La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots els CDA de la demarcació. Hi ha un conveni 
signat amb l'Ajuntament de Figueres per un import de 100.000 €  i Consell Comarcal de Alt Empordà per un 
import de  10.000 €.

persones 
ateses
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HABITATGE

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

Pisos d’Acollida 
Temporal per la Inclusió

24.315
entregues 
d’aliments

Infància i Família

2,68%
Suport Jurídic

Sensibilització, 
comunicació i 
captació
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UN PROJECTE COMÚ AL 
SERVEI DE LES PERSONES
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Càritas Diocesana de Girona

51,39 %

48,61 %

Fons Privats

Fons Públics

2,79 %
Sensibilització, 
comunicació i captació

5,72 %
Acompanyament al territori, 
voluntariat i formació

10,05 %
Gestió i 
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81,44 %
Acció Social

INGRESSOS

7.872.636,65€

INVERSIÓ SOCIAL

7.752.225,84€
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Alt Empordà Interior


