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DADES ECONÒMIQUES
Càritas Pla de l’Estany

Càritas Diocesana de Girona

INGRESSOS  

215.792,70 €

Fons privats

Fons públics

56,36 %

43,64 %

INVERSIÓ SOCIAL 

186.809,36 €

Sensibilització, 
comunicació i captació

Voluntariat i formació

Gestió i administració

Acció social

1,95 %

1,03 %

1,86 %

95,16 %

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



 
ACOLLIDA I 
ACOMPANYAMENT

Servei d’Acollida i 
Acompanyament Integral
Escoltem les persones que se’ns 
adrecen i establim un pla de treball 
per superar les situacions de 
vulnerabilitat.

81
persones ateses

193
persones beneficiades

–

Taller de costura
Ens reunim per compartir 
coneixements pràctics de costura, 
de reutilització i de reciclatge 
de roba, i, alhora, fomentem els 
vincles entre persones d’una 
comunitat per evitar les situacions 
d’exclusió social.

21
persones participants

1
persona voluntària

–

Tallers d’Acollida 
Lingüística i Cultural
Aprendre la llengua de la societat 
d’acollida és un aspecte bàsic 
per poder-se integrar, compartir 
experiències amb el veïnat, 
entendre els comunicats de 
l’escola o optar a una feina.

36
persones ateses

3
persones voluntàries

COBERTURA  
DE NECESSITATS 
BÀSIQUES 

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.

280
persones ateses

773
persones beneficiades

16
persones voluntàries

–

Rober
Reutilitzem la roba descartada 
i en potenciem el consum 
sostenible entre les persones  
amb pocs recursos econòmics.

52
persones ateses

99
persones beneficiades

14
persones voluntàries

–

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

21
persones ateses

38
ajudes realitzades

3.151 €
d’inversió

ACOMPANYAMENT  
A LES PERSONES 
GRANS

Apadrinar un Avi
Fomentem les relacions intergene-
racionals entre persones grans que 
viuen en residències i voluntariat 
jove de centres educatius.

23
persones grans acompanyades

29
persones voluntàries

–

Ser Gran en Dignitat
Programem visites o trobades 
telemàtiques de persones 
voluntàries a persones grans 
que viuen en residències o al seu 
domicili per lluitar contra solitud 
no volguda i l’aïllament.

2
persones ateses

1
persona voluntària

–

Àncora
Àncora és un projecte pioner que 
té per objectiu crear una xarxa de 
veïnatge i comerços de confiança 
per tal que, de manera voluntària i 
respectuosa, puguin oferir suport 
i comunicar situacions que afecten 
les persones grans.

+ de 40
visites de seguiment

8
xerrades

INFÀNCIA, JOVES  
I FAMÍLIA

L’Obrador, un projecte únic
Una tretzena de joves d’entre 
quinze i divuit anys, d’entorns 
i condicions molt diverses de 
la comarca del Pla de l’Estany, 
es reuneix per compartir,  
reflexionar i debatre sobre la 
realitat que els envolta, a través 
de l’art, i amb la implicació 
de les famílies i el treball en 
xarxa. El 61,5% millora en seu 
desenvolupament psicosocial i el 
67% millora la xarxes de relacions.

–

Servei d’Intervenció 
Educativa
Oferim acompanyament 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.

55
persones ateses

192
persones beneficiades

20
persones voluntàries

–

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.

44
persones ateses

72
persones beneficiades

7
persones voluntàries

71,75 %
milloren resultats 

acadèmics, competències
 i habilitats

–

Joguines per tothom
Els alumnes 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.

116
infants participants

63
famílies beneficiades

–

Lleure Inclusiu
Treballem perquè tot l’alumnat 
rebi l’acompanyament necessari 
també durant l’estiu i les vacances, 
i que no quedin desateses la seves 
necessitats escolars, de creixement 
personal i d’integració social.

42
infants participants

11
persones voluntàries

 

ECOSOL. EMPRESA 
D’INSERCIÓ

CDA
Gestió de magatzem, caixa i 
atenció al públic en Centres de 
Distribució d’Aliments i altres.

2 
persones contractades

–

Neteja
Serveis de manteniment integral 
d’edificis, neteja industrial, 
domèstica, comercial i de grans 
superfícies.

2 
persones contractades

–

Confecció
Disseny i confecció de bosses i 
complements de moda a partir de 
reutilització de diversos materials.

3 
persones contractades

109
persones voluntàries

16
projectes 

d’acció social
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