
L’ACCIÓ DE CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ser on ens necessitin

LA PERSONA COM A CENTRE
23.003 persones ateses

59.562 persones beneficides

ATENCIÓ INTEGRAL

44 projectes d’acció social 
49% de persones ateses en més d’un projecte
9 atencions de mitjana per persona/ família
277 serveis arreu del territori diocesà

IMPLANTACIÓ
TERRITORIAL

48 Càritas locals
61 municipis d’intervenció

EQUIP HUMÀ

2.498 persones voluntàries
113 persones contractades
150 accions formatives internes
848.640 hores de voluntariat 

TREBALL EN XARXA
120 organismes públics en col·laboració
65 entitats i plataformes
més de 120 centres educatius
més de 40 residències de gent gran
 

IMPLICACIÓ
DE LA SOCIETAT

186 Entitats amb Cor

1.894 socis i donants

TRANSPARÈNCIA 

7.413.402 milions d’euros invertits
els comptes anuals s’auditen externament

LA NOSTRA ACCIÓ EN XIFRES

Arxiprestal Pla de l’Estany

Memòria 2015Un any per a les persones

Acollim acompanyem lespersones en risc
d’exclusió

social

i
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INFORMACIÓ ECONÒMICA

Ingressos 7.413.402€

Inversió social 7.436.867€

44,93%
fons públics

55,07%
fons privats

8,65%
gestió 
i administració

1,95%
sensibilització,
comunicació
i captació

5,73%
acompanyament
al territori, 
voluntariat 
i formació

83,67%
acció social

Informació econòmica de Càritas Diocesana de Girona (NIF R-1700016G) i d’Ecosol, empresa d’inserció (NIF B-17859786) pendent de l’informe d’auditoria externa. Trobareu informació 
econòmica detallada de la memòria 2015 de Càritas Diocesana de Girona a www.caritasgirona.cat



ACOLLIDA
Acollim i acompanyem persones i famílies 
en situació d’alta vulnerabilitat social i 
treballem per la seva promoció i millora de 
la qualitat de vida.  
 
Servei d’Acollida
Intervenció basada en l’escolta, la identifi-
cació de la demanda i la valoració de la 
situació social de la persona o família atesa 
mitjançant un pla de treball personalitzat.

 

Servei d’Ajuda Econòmica
Facilitem ajudes, de caire excepcional, per 
cobrir necessitats bàsiques d’urgència 
social com a complement puntual i subsi-
diari als ajuts públics.

Projecte Ubuntu
Treball psicosocial en grup per millorar la 
salut emocional i l’autoestima de persones 
en situació de vulnerabilitat. 

Préstec de material ortopèdic
Cessió en préstec de llits per a malalts, 
cadires de rodes, caminadors i altres mate-
rials ortopèdics.

ALIMENTS
Ajudem a cobrir necessitats bàsiques 
d’alimentació des de la promoció de la 
persona.  
 
Centre de Distribució d’Aliments - CDA
Projecte fruit d’un conveni marc amb 
diferents entitats privades i ens públics que 
permet pal·liar les necessitats bàsiques en 
alimentació i higiene amb la coresponsabi-
litat dels participants.  Ecosol  facilita dos 
llocs de treball per a persones amb vulnera-
bilitat social.

Tallers d’empoderament  
Oferim tallers formatius i vivencials per 
intercanviar coneixements i experiències 
en temes d’alimentació saludable i estratè-
gies d’estalvi a la llar, per empoderar-l 
persones i cercar solucions als reptes de la 
crisi.

Acompanyament a famílies del CDA
Assessorament en qüestions d'alimentació 
i consums energètics. Projecte compartit 
amb l'àrea de Benestar Social del Consell 
Comarcal del Pla de l'Estany.

78%
fons privats

DADES ECONÒMIQUES
Ingressos 74.406,16€ Inversió social 75.525,54€

Joguines per tothom
Projecte en el que es fa recollida de jogui-
nes per a les famílies del Pla de l'Estany 
amb fills i pocs o nuls recursos econòmics. 
Hi participen els alumnes de 3r d'ESO de 
l'Escola Casa Nostra i es fa coincidir amb el 
dia de Reis.

 

GENT GRAN
Oferim acompanyament, escolta, conversa 
i afecte a persones grans en situació de 
solitud, per millorar la seva autoestima, 
benestar i autonomia.
 
Ser Gran en Dignitat- SGD
Oferim companyia a persones grans amb 
visites setmanals de voluntaris a domicili. 
També realitzem formacions específiques 
en temes de vellesa amb la finalitat de 
donar les eines necessàries per millorar 
l’atenció.

 

 Apadrinar un Avi- A1A
Posem en relació joves estudiants i perso-
nes grans que viuen en centres residencials 
per fomentar les relacions intergeneracio-
nals, gràcies a 7 convenis amb residències.

ROBA
Apostem per la cultura de la reutilització, el 
reciclatge i el consum responsable de roba i 
material tèxtil, facilitant l’entrega social de 
roba a col·lectius vulnerables.

Servei de Rober
Proporcionem roba de segona mà de 
manera digna, gràcies a donatius i col·labo-
racions desinteressades. Facilitem l’entrega 
social gratuïta als col·lectius més vulnera-
bles i en situació d’alta precarietat econò-
mica. Es manté conveni de col·laboració 
amb Roba Amiga - ADAD L’Encant per la 
millora de la recollida i aprofitament de la 
roba usada.

Tallers de Costura
Espai formatiu de coneixements pràctics de 
costura que permeten adquirir coneixe-
ments de reutilització i reciclatge de roba, i 
que alhora faciliten la trobada i la cohesió 
social entre diferents col·lectius, l’aprenen-
tatge  inicial de la nostra llengua i del nostre 
entorn, i la creació de relacions de suport i 
veïnatge.

EDUCACIÓ
Treballem per la igualtat d’oportunitats en 
el sistema educatiu, de forma complemen-
taria a l’escola. Atenem a infants i adoles-
cents pel seu desenvolupament integral 
des de la vessant personal, escolar, familiar 
i social. Es treballa en coordinació amb els 
centres escolars i amb una atenció prefe-
rent a les seves famílies.

Servei Intervenció Educativa- SIE
Espai de suport social i educatiu per treba-
llar coneixements, hàbits, actituds i habili-
tats socials d’infants i adolescents de 8 a 16 
anys que presenten dificultats en el seu 

procés d’escolarització. Es combina l’aten-
ció individual realitzant un reforç en 
tasques acadèmiques i una intervenció 
grupal amb activitats lúdico-formatives, 
tallers i sortides.
 
 

9 Convenis amb centres escolars
Intervenció a Banyoles, Cornellà de Terri
i Porqueres 
 
Projecte d’Acompanyament
a l’Escolaritat- PAE
Acompanyament individualitzat i suport a 
alumnes en cursos d’educació secundària 
obligatòria i les seves famílies per evitar 
l’absentisme i el fracàs escolar.

4 convenis amb instituts

Lleure Inclusiu
Espai on es realitzen activitats acadèmi-
ques, esportives, artístiques, lúdiques i 
d’educació en el lleure durant el període no 
lectiu. L’objectiu és mantenir l’atenció 
integral als infants i adolescents i oferir-los 
intervenció escolar, personal, familiar i 
social durant l’estiu.

 

L’Obrador
Projecte d’inclusió social per alumnes de 
3er. i 4rt d’ESO on es treballa per trencar 
dinàmiques i enfortir nous espais que 
afavoreixin el desenvolupament integral 
dels joves. Es centra en activitats relaciona-
des amb l’art i altres projectes vinculats a la 
ciutat.

LABORAL
Acompanyem, orientem, formem, interme-
diem i donem suport a persones amb 
especials dificultats per trobar feina, millo-
rem la seva ocupabilitat i en facilitem la  
incorporació al mercat laboral, a través 
d’itineraris personals.

Servei d’Orientació Sóciolaboral -SOL
Dissenyem un itinerari personalitzat 
d’orientació sociolaboral i de millora de 
competències i d’accés al mercat laboral.

IMMIGRACIÓ
Tallers d’Acollida Lingüísitica
i Cultural- TALC
Promovem l’acollida de col·lectius immi-
grants, s’oferim aprenentatge inicial oral de 
la nostra llengua, cultura i entorn. Oferim 
un servei de guarderia durant els tallers.

 

ECOSOL, Empresa d’inserció
Ecosol, l’empresa d’inserció de Càritas, 
facilita la inserció laboral de persones en 
situació de vulnerabilitat. És una empresa 
econòmicament rendible, manté criteris de 
qualitat en prestació de serveis i gestió i 
contribueix al desenvolupament sosteni-
ble, econòmic i social.

  

93
persones
ateses

219
persones
beneficiades

L’ACCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS PLA DE L’ESTANY

22%
fons públics

40%
educació

23%
voluntariat
i formació

1%
immigració

13%
acollida

2%
laboral

7%
aliments

389
intervencions
realitzades

24
persones
ateses

79
persones
beneficiades

59
ajudes
realitzades

100%
de satisfacció
dels participants

21
persones
ateses

100
persones
ateses

345
famílies
ateses

1.251
persones
beneficiades

4.556
cistelles
entregades

18
persones
ateses

3
formacions
realitzades

116
famílies 
ateses

350
infants
beneficiats

10
persones
grans acompanyades

6 persones
ateses a casa
i 4 a residència

52
persones
grans ateses

45
joves
implicats

54
persones 
ateses amb entrega
social 

193
persones
beneficiades

1.427
peces de roba
lliurades amb 
entrega social

7.000Kg
de roba
gestionada

10
persones 
ateses 

63
infants
atesos

70%
d’infants millora
el rendiment
escolar

38
adolescents
atesos

38
famílies
acompanyades

44
infants
atesos

20
joves
atesos

27
persones
ateses

195
intervencions
realitzades

9
insercions laborals

40
famílies 
ateses

182
persones
beneficiades

71
persones
ateses

3
llocs de 
treball
d’inserció

5
persones
contractades
que han finalitzat
l’itinerari

1%
gestió 
i administració

1%
sensibilització,
comunicació
i captació

13%
gent gran


