
Dades econòmiques

CÀRITAS 
PLA DE L’ESTANY

CÀRITAS D IoCESANA 
DE GIRoNA

INGRESSoS  8.966.O75,31 €  INVERSIÓ SoCIAL  8.914.655,85 €  

86,30%
Acció social

1,37%
Voluntariat i 

formació
9,78%
Gestió i 

administració

2,56%
Sensibilització, 
comunicació i 
resp. social

44,60%
Fons privats

55,40%
Fons públics

INGRESSoS  171.879,21 €  INVERSIÓ SoCIAL  179.431,90 €  La realitat
que no es veu

memòria 2019 Pla de l’Estany

94%
Acció social

2%
Voluntariat i 

formació

2%
Gestió i 

administració

2%
Sensibilització, 
comunicació i 

captació

49%
Fons privats

51%
Fons públics



ECoSoL. EMPRESA D’INSERCIÓ 

Ecosol contracta personal per al Centre de Distribució 
d’Aliments i per a la neteja dels equipaments de Càritas. 
El taller de confecció genera 8 llocs d’inserció.

 10 PERSoNES
  10 PERSoNES

 ATESES BENEFICIADES

Economia Solidària

Educació i 
Formació d’Adults

TALLER D’ACoLLIDA    
LINGüíSTICA I CuLTuRAL (TALC) 

Oferim tallers lingüístics per a persones nouvingudes 
amb l’objectiu que aprenguin la llengua i coneguin 
l’entorn per poder participar de la comunitat.

 66 PERSoNES
  48% oBTÉ CERTIFICAT ATESES 

Acompanyament 
a la Gent Gran
APADRINAR uN 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.

 59 PERSoNES
 ATESES

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.

 10 PERSoNES
 ATESES

La realitat que no es veu – memòria 2019

165
persones voluntàriesInfància i Família

SERVEI D’INTERVENCIÓ 
EDuCATIVA (SIE)  

Obrim espais de treball 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.

68 PERSoNES
 ATESES

229 PERSoNES
BENEFICIADES

PRoINFÀNCIA 

Abordem l’exclusió a través d’un 
model d’atenció d’infants de 0 a  
18 anys que mobilitza les famílies i 
l’entorn educatiu i social en espais 
de trobada compartits durant tot  
el curs escolar.

13 MENoRS
 ATESoS

41 PERSoNES
BENEFICIADES

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.

 

270 INFANTS
ATESoS

PRoJECTE 
D’ACoMPANYAMENT A 
L’ESCoLARITAT (PAE)  

Lluitem contra l’absentisme i 
el fracàs escolar dels alumnes 
de secundària en situacions de 
vulnerabilitat.

34 PERSoNES
 ATESES

173 PERSoNES
BENEFICIADES

L’oBRADoR

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

16 JoVES
ATESoS

70 PERSoNES
BENEFICIADES

SERVEI D’AJuDA 
ECoNòMICA

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

9 PERSoNES
ATESES

31 PERSoNES
BENEFICIADES

56%
FAMíLIES AMB FILLS A CÀRREC

Cobertura de 
Necessitats Bàsiques

CENTRE DE DISTRIBuCIÓ 
D’ALIMENTS (CDA)

Cobrim les necessitats bàsiques 
d’alimentació i higiene de famílies 
vulnerables a través del lliurament 
dignificat i equitatiu d’aliments 
i productes.

290 PERSoNES 
ATESES

889 PERSoNES
BENEFICIADES

3.995 INTERVENCIoNS 

EN FoRMA DE LLIuRAMENT DE CISTELLA

101.347 kg
D’ALIMENTS DISTRIBuÏTS

EL RoBER 

Reciclem, reutilitzem i distribuïm 
roba de segona mà per garantir que 
les persones amb pocs recursos puguin 
vestir amb condicions adequades.

41 PERSoNES
 ATESES

103 PERSoNES
BENEFICIADES

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.

40 INFANTS I
JoVES ATESoS

134 PERSoNES
BENEFICIADES

SERVEI DE DuTxES 

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

 

8 PERSoNES
ATESES

8 PERSoNES
BENEFICIADES

SERVEIS I 
PuNTS D’ACoLLIDA

Escoltem les persones que se’ns 
adrecen i junts establim un pla de 
treball per superar les situacions 
de vulnerabilitat.

 

111 PERSoNES
ATESES

344 PERSoNES
BENEFICIADES

Acollida i 
Acompanyament

Sense Llar 
i Habitatge

Orientació 
Sociolaboral

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.

19 PERSoNES
 ATESES


