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Càritas Garrotxa 

Càritas Diocesana de Girona

INGRESSOS 

281.163,79 €

Fons privats

Fons públics

52,61 %

47,39 %

INVERSIÓ SOCIAL 

281.163,79 €
Detall de la inversió en Acció Social 

Acollida i acompanyament

Necessitats básiques

Acompanyament a les
persones grans

Assessorament jurídic

Itineraris Inserció 
Sociolaboral i
Economia Social

26,04 %

29,46 %

4,99 %

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 %

#SomElQueDonem
CÀRITAS GARROTXA
Ronda Paraires, 1. 17800 Olot
972 27 28 40 - 606 847 707 
garrotxa@caritasgirona.cat

15,13 %

24,38 %

LA COMPRA D’ALIMENTS DELS CENTRES DE DISTRIBUCIÓ D’ALIMENTS, NO INCLOSA EN AQUEST INFORME, ÉS DE 51.909,52 €

Detall procedència dels recursos privats i públics

Socis/es, donants, llegats 102.289,81 €
Parròquies i entitats religioses 13.400,31 €
Entitats privades 32.216,68 €
UE (Fons Social Europeu) 9.043,35 €
Ens Locals (Dipsalut – 
Organisme Diputació de Girona) 32.216,68 €
Ajuntament d’Olot 17.000,00 €
Ajuntaments de la Comarca de la Garrotxa 12.734,00 €
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa 16.300,00 €
Consorci d’Acció Social del Ripollès 1.000,00 €
Generalitat de Catalunya 44.962,96 €



 
ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

Servei d’Acollida i 
Acompanyament Integral
32.896,24 €

Escoltem les persones que se’ns 
adrecen i establim un pla de 
treball per superar les situacions 
de vulnerabilitat. També s’ofereix 
puntualment ajut econòmic quan 
la situació ho requereix.

120
persones acompanyades

354
persones beneficiades

35 %
no disposa d’habitatge propi

42 %
ja havien estat ateses

68 %
cerca feina

40 %
parelles amb fills

–

Tallers d’Acollida 
Lingüística i Cultural
13.188,07 €

Aprendre la llengua de la societat 
d’acollida és un aspecte bàsic 
per poder relacionar-se amb la 
comunitat, compartir experiències 
amb el veïnat, entendre els 
comunicats de l’escola o optar a 
una feina. Oferim tres grups a Olot 
i un grup a Sant Feliu de Pallerols.

34
alumnes amb continuïtat 

setmanal

11
persones voluntàries

–

Fem Comunitat
19.967,74 €

Proporcionem espais de trobada 
setmanals oberts a tothom 
amb l’objectiu de millorar la 
participació en les activitats socials 
per evitar l’exclusió.

38
persones participants

117
persones beneficiades

29
sortides o activitat culturals

4
activitats setmanals 

de llarga durada

5
xerrades

–

S@ntir
7.164,59 €

Treballem per recuperar la 
motivació i l’interès a través del 
suport emocional a persones en 
risc d’exclusió.

10
persones en continuïtat

34
participants en xerrades 

de psicoeducació

80 %
millora benestar emocional

90 %
mostra satisfacció 

amb el resultat

COBERTURA  
DE NECESSITATS 
BÀSIQUES 
82.831,38 €

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.

907
persones ateses

2.349
persones beneficiades

47
persones voluntàries

3.957
entregues realitzades

–

Tallers de Formació
Fomentem eines i recursos 
personals per a una millor gestió 
de l’economia familiar, els hàbits 
d’higiene i alimentació saludable, 
contribuint així al benestar 
personal.

96
persones participants

12
accions formatives

ACOMPANYAMENT 
A LES PERSONES 
GRANS

Apadrinar un Avi
8.014,71 €

Fomentem les relacions intergene-
racionals entre persones grans que 
viuen en residències i voluntariat 
jove de centres educatius a través 
de trobades setmanals.

51
persones grans acompanyades

25
joves voluntaris

5
residències

2
centres educatius

–

Ser Gran en Dignitat
6.019,40 €

Programem visites o trobades 
setmanals de persones voluntàries 
a persones grans al seu domicili per 
lluitar contra solitud no volguda i 
promoure l’envelliment actiu.

13
persones acompanyades

20
persones voluntàries

 
ASSESSORAMENT 
JURÍDIC

Servei d’Assessorament   
a l’Immigrant
42.523,45 €

Assessorament legal i suport 
jurídic per resoldre qüestions 
relacionades amb la llei 
d’estrangeria i la regularització   
de la situació administrativa.

390
persones ateses

91
regularitzacions

591
consultes

77
procediments telemàtics

INSERCIÓ 
SOCIOLABORAL 
68.558,21 €

Orientació Sociolaboral
Millorem el nivell d’ocupabilitat 
de les persones amb especial 
dificultat per trobar feina, a través 
d’un itinerari personal i amb 
continuïtat.

29
persones ateses

87 %
finalitza l’itinerari 

43 %
d’inserció laboral 

–

Intermediació i Prospecció 
– Incorpora
Ajudem a intermediar laboralment 
entre les persones ateses per 
Càritas i que participen activament 
en la recerca de feina i les empreses 
que ofereixen llocs de treball.

20
persones ateses

9
col·locacions a través de Càritas

50 %
troba feina

ECOSOL. EMPRESA 
D’INSERCIÓ
Fomentem l’economia social i la 
contractació de persones en risc 
d’exclusió a través dels serveis 
d’Ecosol, l’empresa d’inserció de 
l’entitat. Un total de 15 persones 
han format part dels projectes 
d’Ecosol.

3 
persones al Taller de Confecció

4 
persones al servei de neteja

3 
persones al servei de neteja viària 

2 
mossos de magatzem al CDA

2
encarregades al Centre d’Aliments 

136
persones voluntàries

12
projectes 

d’acció social
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