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Un compromís amb les persones
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Malgrat pugui semblar que la conjuntura econòmica 
ha girat pàgina de l’anomenada crisi econòmica, 
Càritas afirma que encara són moltes les persones que 
viuen en situacions de vulnerabilitat i fins en risc 
d’exclusió social. Per això, Càritas fa una crida a unir 
esforços en la tasca d’ajudar i acompanyar les 
persones que viuen encara la vida, malauradament, 
amb dolor i patiment. La raó de ser de Càritas 
Garrotxa és la de fer costat a totes i cada una 
d’aquestes persones. 

La breu memòria de Càritas Garrotxa, corresponent a 
l’any 2017, vol mostrar, a grans trets, quina ha sigut 
l’acció de la nostra entitat en aquest període i de quina 

manera ha gestionat els ajuts que se li han confiat.
Càritas té la voluntat de mostrar una total 
transparència en la seva gestió i confia seguir 
comptant amb les aportacions de particulars, 
empreses i altres entitats públiques i privades per fer 
front a aquesta situació. 

Amb aquesta intenció, doncs, posem a les vostres 
mans aquesta breu memòria de l’any 2017. 

Gràcies a tots per la vostra confiança i col·laboració!
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155.557,11€
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ACOLLIDA I ACOMPANYAMENT

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

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

Grups empoderament

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

Tallers d'Acollida 
Lingüística i Cultural

ALIMENTS

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

Centre de Distribució d’Aliments
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Fomentem eines i recursos personals per 
a una millor gestió de l’economia familiar 
i contribuir al benestar personal.

Tallers de formació

GENT GRAN

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

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

Servei d'Orientació 
Sociolaboral (SOL)

ORIENTACIÓ SOCIOLABORAL

Ens adrecem a joves que presenten
especials dificultats per accedir al
mercat laboral i mantenir una feina, i
oferim intervenció i seguiment
individual.

Noves Estratègies Inserció (NEI)
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SALUT EMOCIONAL

Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocional 
de les persones.
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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 d’empreses

L’empresa d’inserció de Càritas Diocesana
de Girona contracta el personal per
al Centre de Distribució d’Aliments.
També s’ha encarregat del 
desballestament de comptadors elèctrics, 
gràcies a un conveni amb elèctriques i a 
recuperdors industrials.

Ecosol empresa d’inserció

EMPRENEDORIA I ECONOMIA SOCIAL
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Ofereix serveis de neteja professionals
als locals i equipaments de Càritas.
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INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ

Millorem les oportunitats d’accés al
món laboral per a participants del
programa Incorpora de “la Caixa”, amb
el curs d’Atenció al client i gestió de 
magatzem.

Punt formació Incorpora
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SUPORT JURÍDIC

Oferim informació, orientació, 
assessorament legal i el suport jurídic 
necessari per resoldre qüestions 
relacionades amb temes d’estrangeria.

Servei d’Assessorament a l’Immigrant

731
consultes

En aquests càlculs no hi consten les aportacions del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa per compensar en  
la seva totalitat la compra d'aliments pel CDA, per valor de 99.909,57 € ni les aportacions en especies que fan 
certes empreses, majoritàriament pel CDA, per valor de 11.181,42 €.
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INGRESSOS
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