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DADES ECONÒMIQUES
Càritas Palamós - Sant Joan

Càritas Diocesana de Girona

INGRESSOS 

127.013,40 €

Fons privats

Fons públics

34,70 %

65,30 %

INVERSIÓ SOCIAL 

131.455,92 €

Sensibilització, 
comunicació i captació

Voluntariat i formació

Gestió i administració

Acció social

2,39 %

2,11 %

2,06 %

93,44 %

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 PALAMÓS - SANT JOAN
C/ Puigpedró, 23. 17230 Palamós
972 31 31 44 - 659 213 157
palamos-santjoan@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.

44
persones ateses

136
persones beneficiades

–

S@ntir
Treballem per recuperar la motivació i l’interès a través 
del suport emocional a persones en risc d’exclusió.

19
persones ateses

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.

328
persones ateses

809
persones beneficiades

16
persones voluntàries

–

Menjador Social
Els menjadors socials són equipaments de primera 
necessitat que proporcionen àpats sans i equilibrats a 
persones sense recursos econòmics.

37
persones ateses

11
persones voluntàries

–

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

22
persones ateses

31
persones beneficiades

11
persones voluntàries

ACOMPANYAMENT    
A LES PERSONES GRANS

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

19
persones grans acompanyades

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.

11
persones ateses

23
persones beneficiades

7
persones voluntàries

ASSESSORAMENT JURÍDIC

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

150
persones ateses

256
intervencions 

d’acompanyament jurídic

17
regularitzacions

46
persones voluntàries

8
projectes 

d’acció social
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