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L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL
ELS PROGRAMES I PROJECTES

acollida i acompanyament
     Servei d’Acollida
Acollim i acompanyem persones i 
famílies que es troben en risc d’exclusió 
social i treballem per la seva promoció.

250
persones
ateses

754
persones
beneficiades

ALIMENTS 
     Servei d’Aliments
Dignifiquem l’entrega d’aliments per a 
les persones que no poden cobrir les 
necessitats bàsiques. Servei realitzat a 
Sant Feliu de Guíxols. 

290
persones
ateses

858
persones
beneficiades

ACOMPANYAMENT 
A LA GENT GRAN
     Apadrinar un Avi
Fomentem la relació intergeneracional 
entre joves estudiants i persones grans 
de 2 residències, a Sant Feliu de 
Guíxols.

32
persones
grans
acompanyades

     Ser Gran en Dignitat
Oferim visites setmanals a través del 
voluntariat a persones grans, amb 
l’objectiu de millorar-ne l’autoestima, 
el benestar i l’autonomia. Realitzat a 
Sant Feliu de Guíxols.

67%
són famílies
amb fills a càrrec

accions comunitàries    
     Tallers d’Acollida Lingüística
i Cultural
Millorem la qualitat de vida de les 
persones immigrants, aprenent la 
llengua i el coneixement de la societat, 
gràcies a la feina de persones volunta-
ries

32
persones
ateses

59%
finalitza amb 
èxit els tallers

3.346
intervencions

76
participants
als tallers

SALUT EMOCIONAL
     Projecte Ubuntu
Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocional 
de les persones, a Sant Feliu de Guíxols.

31
persones
ateses

75
persones
beneficiades

100%
de nivell de
satisfacció dels participants

suport a l’escolaritat
    Servei d’Intervenció Educativa
Oferim suport social i educatiu per a 
’infants i adolescents de 8 a 12 anys 
que presenten dificultats en el seu 
procés d’escolarització. Realitzat a Sant 
Feliu de Guíxols, Santa Cristina d’Aro i 
Platja d’Aro. 

     Servei d’Ajuda Econòmica  
Complementem quan cal, en coordina-
ció amb Serveis Socials, els ajuts 
públics. Es realitza a Sant Feliu de 
Guíxols i a Santa Cristina. 

33
persones
ateses

115
persones
beneficiades

28%
ajudes per a
material escolar

     Projecte Integral
Servei d’atenció desenvolupat a Sant 
Feliu de Guíxols.

 334
persones
ateses

1.035
persones
beneficiades

31%
derivades a recursos
formatius

     Horts socials
Els horts socials són una iniciativa que 
té com a principal finalitat la millora de 
la salut física i emocional de les 
persones, a partir de la participació en 
espais de cultiu ecològic per a l’auto-
consum. Es desenvolupa a Sant Feliu de 
Guíxols i a Platja d’Aro.  

130
persones
ateses

403
persones
beneficiades

 

ROBA
     El Rober de Càritas
Oferim espai de reciclatge i aprofita-
ment de la roba usada. L’equip treballa 
per acondicionar i entregar la roba a 
persones en risc d’exclusió social que 
no poden cobrir adequadament aquest 
tipus de necessitats bàsiques, a Sant 
Feliu de Guíxols i a Santa Cristina d’Aro. 

53
persones
ateses

188
persones
beneficiades

4
persones
grans
acompanyades

57
persones
ateses

32
persones
voluntàries

38%
millora
el rendiment

    Projecte d’Acompanyament
a l’Escolaritat
Oferim suport a alumnes en cursos 
d’educació secundària obligatòria i a 
les seves famílies per reduir l’absentis-
me i el fracàs escolar, amb la col·labo-
ració de 3 centres educatius de Sant 
Feliu d Guíxols.

10
joves
ateses

8
famílies
acompanyades

75%
millora
el rendiment



dades econòmiques CÀRITAS sant feliu - vall d’aro
ingressos     INVERSIÓ SOCIAL  

la nostra acció en xifres 
situem la persona al centre de l’acció social

81.919€ 70.736€

Socis
i donants
31%

Gestió
i admin. 

1%
Sensibilització,
comunicació
i captació
1%

Acollida
i promoció
30%

L’ATUR I EL TREBALL 
PRECARI DIFICULTEN 
TRENCAR EL CERCLE 
DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL

13
projectes i serveis
d’acció social

la pobresa es cronifica
les famílies amb fills, les més perjudicades

83
persones 
voluntàries

Parròquies
i entitats 
religioses
16%

Voluntariat
i formació 
8%

Salut
i benestar

42%

Infància 
i família

18%

Ajuntament
de Sant Feliu 

de Guíxols
44%

Ajuntament de 
Santa Cristina d’Aro

9%

lleure inclusiu
    Casals d’estiu
Oferim acompanyament acadèmic als 
infants i joves del servei durant el 
període no lectiu. 

10
persones
ateses

4
activitats
realitzades

assessorament jurídic   
    Servei d’Assessorament 
a l’Immigrant
Oferim informació, orientació, assesso-
rament legal i el suport jurídic necessari 
per resoldre qüestions relacionades 
amb temes d’estrangeria. Es realitza a 
Platja d’Aro, amb un conveni amb 
l’ajuntament. 

138
persones
ateses

212
entrevistes
realitzades

L'increment de les aportacions farà possible la realització de nous programes socials.   



Fons 
privats
49,7%

Fons
públics
50,3%

Gestió
i admn.

13% Sensibilització, 
comunicació
i captació 
3%

Territori,
voluntariat
i formació
6%

Acció
social

78%

www.caritasgirona.cat   /caritasgirona   santfeliu@caritasgirona.cat
@caritasgirona    caritasgirona    972 31 17 82
              Càritas Sant Feliu - Vall d’Aro

Pl. Gaziel, 1 Baixos 
17220 Sant Feliu de Guíxols

 
 
 

1.951
socis 
i donants

258 
Entitats 
amb Cor

càritas diocesana de girona
un projecte comú al
servei de les persones

50  
Càritas

442  
entitats
i plataformes

2.613  
persones
voluntàries

108 
empreses 
col·laboradores 
d’inserció
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dades econòmiques CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ingressos    INVERSIÓ SOCIAL

7.174.733 € 7.153.176€


