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acollida i promoció
    Servei d’Atenció Bàsica
Intergal
Menjador social que cobreix necessitats 
bàsiques d’alimentació. El servei es 
complementa amb un servei de dutxa i 
bugaderia, així com l’escolta activa de 
les persones voluntàries que hi partici-
pen.

salut i benestar
   Espai de Distribució d’Aliments
Els Serveis d’Aliments de Càritas signen 
convenis de col.laboració amb els 
respectius ajuntaments per determinar 
el protocol que regeix el servei i les 
respectives aportacions. Es distri-
bueixen aliments segons les necessitats 
i es realitzen tallers formatius. 

    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.

    Tallers de costura
Proporcionem coneixements pràctics 
de costura i fomentem les habilitats 
personals de dones en situació de 
vulnerabilitat, a través de la trobada i 
l’escolta en el marc de les formacions. 

    Projecte Ubuntu
Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocio-
nal de les persones, en el marc del 
Programa Salu i Crisi de Dipsalut. 

    Apadrinar un Avi
Fomentem la relació intergeneracional 
entre joves estudiants i persones grans 
gràcies a un conveni de col·laboració 
amb dos centres educatius i un centre 
residencial. 

infància i família
   Servei d’Intervenció Educativa
Oferim suport social i educatiu per 
treballar coneixements, hàbits, 
actituds i habilitats socials d’infants i 
adolescents de 8 a 12 anys que 
presenten dificultats en el seu procés 
d’escolarització. Inclós en el marc del 
Programa Salut i Crisi de Dipsalut.  
     

suport jurídic
    Servei de Suport en Deutes 
familiars
Orientem i busquem solucions per a 
persones amb problemes de deutes 
hipotecaris o de lloguer.   

    Servei d’Assessorament 
a l’Immigrant
Oferim informació, orientació, assesso-
rament legal i el suport jurídic necessa-
ri per resoldre qüestions relacionades 
amb temes d’estrangeria, en conveni 
amb l’ajuntament de Palamós.  
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L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL
àmbits, projectes i serveis
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la nostra acció en xifres 
situem la persona al centre de l’acció social

90.538€ 72.709€

Parròquies
i entitats
religioses

3%

Ajuntament
de Palamós

49%

Voluntariat
i formació
1%

Servei
d’ajuda 

econòmica
12%

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

58
persones 
voluntàries

Socis
i donants
48%

Gestió
i admin.  

1%

Espai 
de Distribució
d’Aliments
85%

Infància
i família

1%

lluitem contra 
la cronificació de la pobresa

9
projectes i serveis
d’acció social



Fons 
privats
49,7%

Fons
públics
50,3%

Gestió
i admin.

13% Sensibilització, 
comunicació
i captació 
3%

Territori,
voluntariat
i formació
6%

Acció
social

78%

www.caritasgirona.cat/banyoles  /caritasgirona  palamos-santjoan@caritasgirona.cat
@caritasgirona    caritasgirona   972 314 757
            Càritas Palamós - Sant Joan

c /Carrer Puigpedró, 20, 17230 Palamós
Donatius: ES30 0081 1586 0700 0101 1110

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

Cadaqués

Llançà

Roses

Castelló d’Empúries

l’Escala

Malgrat de Mar

Palafrugell

Palamós  - Sant Joan

Pals

Garrotxa

Alt Empordà
Interior

Baix Ter

Blanes
Lloret de Mar

Sant Feliu  - Vall d’Aro

Calella

Pineda de Mar
Poblenou

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

Vilobí
d’Onyar Cassà

de la Selva

Pineda de Mar
Santa Maria

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

Begur

 

dades econòmiques CÀRITAS DIOCESANA DE GIRONA
Ingressos    INVERSIÓ SOCIAL

7.174.733 € 7.153.176€


