
UNA 
RESPOSTA
COMUNITÀRIA

DADES
ECONÒMIQUES
Càritas Pla de l’Estany

INGRESSOS   7.978.581,09 € INVERSIÓ SOCIAL   8.084.934,23 €

CàRItAS PLA DE L’EStANy
C/ Muralla, 28
17820 Banyoles
972 58 30 55 
banyoles@caritasgirona.cat

Càritas Diocesana de Girona

www.caritasgirona.cat
caritasgirona

/caritasgirona

@caritasgirona

Mar Mediterrani

França

Cadaqués

Roses

Castelló d’Empúries

l’Escala

Malgrat de Mar

Palafrugell - Mont-ras

Palamós - Sant Joan

Pals

Garrotxa

Alt Empordà
Interior

Blanes
Lloret de Mar

Sant Feliu - Vall d’Aro

Calella

Sant Pol de Mar

Canet de Mar

Arenys
de Mar

Arenys
de Munt

Pla 
de l’Estany

La Bisbal
d’Empordà

Girona

Salt
Fornells
de la Selva

Cassà
de la Selva

Amer

Bescanó

La Cellera
de Ter

Anglès

Bonmatí

Santa Coloma
de Farners

Riudarenes
Arbúcies

Breda

Hostalric

Maçanet
de la Selva Vidreres

Sils

Tordera

Santa
Susanna

Càritas locals

Càritas
Arxiprestals

Llagostera

Caldes
de Malavella

Tossa de Mar

Sant Gregori

Portbou

Baix
Ter

Begur

Llambilles - Quart

Pineda de Mar
Poblenou

Pineda de Mar
Santa Maria

Vilobí
d’Onyar

85,91%
Acció social

1,18%
Voluntariat i 

formació
10,52%
Gestió i 

administració

2,39%
Sensibilització, 
comunicació i 
resp. social

INGRESSOS   193.387,41 € INVERSIÓ SOCIAL   211.300,32 €
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RESPOStES INtEGRALS 
A tOt EL tERRItORI

1.498
SOCIS I 

DONANtS

50
CàRItAS
LOCALS

–

662
ENtItAtS 
AMB COR

2.741
PERSONES 

VOLUNtàRIES
–

Pla de l’EstanyDonatius: ES64 2100 0023 41 0101615988

47,85%
Fons públics

52,15%
Fons privats



SERVEIS I PUNtS D’ACOLLIDA
Escoltem i valorem cada 
situació i establim un pla 
de treball personalitzat per 
fomentar l’autonomia i la 
promoció de les persones.

Acollida i Acompanyament

SERVEI D’AjUDA ECONÒMICA
Oferim ajudes econòmiques 
puntuals per fer front a 
despeses bàsiques i revertir 
situacions d’alta vulnerabilitat.

Accions Comunitàries

tALLER D’ACOLLIDA LINGüíStICA CULtURAL (tALC)
Organitzem tallers lingüístics per a persones 
nouvingudes amb l’objectiu que aprenguin la llengua 
i coneguin l’entorn per poder-se integrar. Oferim 
un servei per facilitar que les participants que són 
mares d’infants de 0 a 3 puguin assistir  als tallers.

Habitatge

SERVEI DE DUtxES
Proporcionem equipaments i servei 
de dutxes a persones sense recursos 
suficients o que es troben en situació de 
sense llar.

jOGUINES x tOtHOM
Els alumnes de 3er d’ESO de l’Escola Casa 
Nostra de Banyoles recullen i entreguen 
joguines per a infants en el marc del projecte 
d’Aprenentatge i Servei.

EL ROBER 
Es robers reciclen i distribueixen roba de segona 
mà per garantir que les persones amb pocs 
recursos puguin vestir amb condicions adequades.

Roba

A PROP
Mantenim el contacte telefònic 
setmanal amb persones grans 
que viuen soles per evitar 
els problemes derivats de 
l’aïllament.

Acompanyament a la Gent Gran 

APADRINAR 1 AVI 
Posem en relació joves 
voluntaris i persones grans que 
viuen en centres residencials 
per lluitar contra la solitud i 
fomentar les relacions entre 
generacions.

SER GRAN EN DIGNItAt
Les persones voluntàries 
visiten setmanalment persones 
grans a domicili o en residències 
per escoltar-les, acompanyar-les 
i evitar la solitud.

LA PERSONA 
AL CENtRE DE 
L’ACCIÓ SOCIAL 2.437 

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

Salut Emocional

Suport Educatiu

LLEURE INCLUSIU
Treballem perquè tots els alumnes accedeixin 
a espais de lleure i que no quedin desateses 
la seves necessitats escolars, de creixement 
personal i d’integració.

Suport Integral Famílies amb menors  

SERVEI D’ORIENtACIÓ SOCIOLABORAL (SOL)
Millorem el nivell d’ocupabilitat de les 
persones amb especial dificultat per trobar 
feina a través d’un itinerari personal.

Orientació Sociolaboral

PROSPECCIÓ D’EMPRESES
Fem contacte amb el teixit empresarial per 
promoure formes de col·laboració i generar 
oportunitats per a la inserció laboral.

Intermediació i Prospecció Laboral  

BICICLEtES
Disposem de dues cadenes 
dedicades al muntatge 
industrial de bicicletes per 
a diverses marques. També 
oferim serveis de venda, 
lloguer i reparació de bicicletes.

Ecosol, empresa d’inserció

CONfECCIÓ
El taller confecciona productes 
reciclats amb disseny propi, 
però també realitza productes 
i encàrrecs per a altres 
empreses.

MÒDULS I xERRADES
Potenciem l’autonomia i els processos 
d’integració social i laboral de persones que 
han viscut un procés de migració.

Mediació i Intermediació Jurídica

48
persones ateses

102
persones beneficiades

53 
persones 

grans ateses

62
jOVES

VOLUNtARIS

1.201
persones ateses

SERVEI DE PRéStEC DE 
MAtERIAL ORtOPèDIC
Organitzem i gestionem el 
préstec de material ortopèdic 
per a persones amb pocs 
recursos.

10 
persones 

ateses

3
VOLUNtARIS

–

35%
SENSE EStUDIS 

BàSICS 

103
persones 

ateses

494
persones 

beneficiades

40
AjUDES

–

17
persones 

ateses

83
persones 

beneficiades

7 
persones ateses

10
persones

ateses

32 
persones 

beneficiades

60%
APRèN A GEStIONAR 

EMOCIONS

4 
persones ateses

9 
persones 

grans ateses

L’OBRADOR
La pràctica artística i la participació en 
projectes vinculats al municipi centren les 
activitats d’aquest projecte d’inclusió per a 
alumnes de tercer i quart d’ESO de Banyoles.

SERVEI D’INtERVENCIÓ 
EDUCAtIVA (SIE)
Espai de relació, treball en valors 
i reforç escolar a infants, amb la 
participació de les famílies i de 
l’entorn educatiu.

PROjECtE D’ACOMPANyAMENt  
A L’ESCOLARItAt (PAE)
Lluitem contra l’absentisme i 
el fracàs escolar dels alumnes 
de secundària en situacions de 
vulnerabilitat.

17
infants i joves 

atesos

54
persones beneficiades55

persones
ateses

159 
persones 

beneficiades

20
PERSONES 

VOLUNtàRIES

63
persones ateses

20
persones 

ateses

14
INSERCIONS A 

L’EMPRESA

SERVEI DE MANtENIMENt 
INtEGRAL I NEtEjA
Prestem serveis professionals 
de manteniment integral i de 
neteja a empreses, comunitats 
de veïns, despatxos, 
administracions i particulars.

1
persones ateses

4
persones ateses

7
persones ateses

14
persones ateses

21
persones beneficiades

tALLER DE LECtO-ESCRIPtURA
Oferim una formació en 
competències bàsiques per 
reforçar la lecto-escriptura 
d’alumnes d’educació primària.

22
PERSONES 

VOLUNtàRIES

64
persones 

ateses

186 
persones 

beneficiades

33
persones 

ateses

99 
persones 

beneficiades

13
infants
atesos

52 
persones 

beneficiades

268
persones 

ateses

950 
persones 

beneficiades

4.389
INtERVENCIONS

–

CENtRE DE DIStRIBUCIÓ D’ALIMENtS (CDA)
Empoderem i cobrim les necessitats bàsiques 
d’alimentació i higiene de les famílies a través 
del lliurament dignificat i equitatiu d’aliments  
i productes.

Aliments

315
infants atesos

112
famílies beneficiades

66
persones ateses

205
persones beneficiades


