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DADES ECONÒMIQUES
Càritas Roses

Càritas Diocesana de Girona

INGRESSOS  

153.373,39 €

Fons privats

Fons públics

28,01 %

71,99 %

INVERSIÓ SOCIAL 

145.590,49 €

Sensibilització, 
comunicació i captació

Voluntariat i formació

Gestió i administració

Acció social

2,28 %

1,00 %

1,76 %

94,96 %

INGRESSOS  

10.155.237 €

Fons privats

Fons públics

44,69 %

55,31 %

INVERSIÓ SOCIAL 

9.718.419 €

Sensibilització, 
comunicació i captació

Voluntariat i formació

Gestió i administració

Acció social

2,78 %

1,20 %

10,95 %

85,07 %



ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

Servei d’Acollida i    
Acompanyament Integral
Escoltem les persones que se’ns adrecen i establim 
un pla de treball per superar les situacions de 
vulnerabilitat.

71
persones ateses

91
persones beneficiades

3
persones voluntàries

–

Servei en Drets Socials     
de Suport en Tràmits
Assessorem i acompanyem les persones que tenen 
dificultats a l’hora de fer tràmits administratius de 
manera telemàtica.

47
persones ateses

145
persones beneficiades

3
persones voluntàries

COBERTURA  DE  
NECESSITATS BÀSIQUES 

Servei d’Ajuda Econòmica
Oferim ajudes econòmiques puntuals a famílies en  
risc d’exclusió per fer front a despeses bàsiques i 
revertir situacions d’alta vulnerabilitat.

10
persones ateses

19
ajudes realitzades

942 €
en ajudes directes

23
ajudes econòmiques

–

Centre de Distribució d’Aliments
Cobrim les necessitats bàsiques d’alimentació i 
higiene de persones i famílies amb greus dificultats 
econòmiques, a través d’un sistema d’entrega 
dignificada i equitativa.

609
persones ateses

1.530
persones beneficiades

30
persones voluntàries

INFÀNCIA, JOVES    
I FAMÍLIA

Servei d’Intervenció Educativa
Oferim acompanyament 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 ateses

58
persones beneficiades

ECOSOL. EMPRESA 
D’INSERCIÓ
Fomentem la inserció laboral a través de la 
contractació de personal per al Centre de Distribució 
d’Aliments.

2
persones contractades

38
persones voluntàries

6
projectes 

d’acció social
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