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Sant Feliu - Vall d’Aro

DADES ECONÒMIQUES
Càritas Sant Feliu - Vall d’Aro

Càritas Diocesana de Girona

INGRESSOS 

219.181,19 €

Fons privats

Fons públics

33,54 %

66,46 %

INVERSIÓ SOCIAL 

162.749,74 €

Sensibilització, 
comunicació i captació

Voluntariat i formació

Gestió i administració

Acció social

1,97 %

0,91 %

2,50 %

94,62 %

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 %

caritasgirona.cat

#SomElQueDonem
CÀRITAS SANT FELIU - VALL D’ARO
Plaça Gaziel, 1. 17220 Sant Feliu de Guíxols
972 32 17 82 
santfeliuvalldaro@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.

322
persones ateses

832
persones beneficiades

–

Fem Comunitat
Proporcionem espais de trobada oberts a tothom,  
amb l’objectiu de millorar la participació en les 
activitats socials per evitar l’exclusió.

27
persones ateses

83
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.

2
persones participants

–

Horts Comunitaris
Cultivar i mantenir un hort és una activitat positiva  
per a la salut física i emocional de les persones que 
atenem. Sobretot, permet millorar la cohesió i els 
vincles de les persones que estan desmobilitzades  
i que poden caure en l’exclusió.

122
persones ateses

3
horts comunitaris

378
ajudes realitzades

COBERTURA  DE  
NECESSITATS BÀSIQUES 

Servei d’Aliments
Les famílies amb menys recursos econòmics, o que  
no poden cobrir les necessitats bàsiques, troben en els 
Serveis d’Aliments una opció de mínims per abastir-se 
d’aliments i productes higiènics, al seu entorn més 
proper, la seva comunitat.

441
persones ateses

1.073
persones beneficiades

8
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.

34
persones ateses

48
ajudes realitzades

4.490 €
d’inversió

–

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

55
persones ateses

151
persones beneficiades

4
persones voluntàries

INFÀNCIA, JOVES    
I FAMÍLIA

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.

18
infants acompanyats

–

Projecte d’Atenció a l’Escolaritat
Lluitem contra l’absentisme i el fracàs escolar 
dels alumnes de secundària en situacions de 
vulnerabilitat.

8
persones acompanyades

ASSESSORAMENT  
JURÍDIC

Servei d’Assessorament a l’Immigrant 
Proporcionem assessorament legal i suport jurídic 
per resoldre qüestions relacionades amb temes 
d’estrangeria.

343
persones ateses

768
visites 

d’acompanyament jurídic

90
regularitzacions

38
persones voluntàries

10
projectes 

d’acció social
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