
Acollim les persones 
que es troben en 
situació o risc de 
pobresa i exclusió 
social, especialment 
les més vulnerables, 
acompanyant-les 
en el seu procés 
de promoció i 
desenvolupament 
integral, analitzant 
i incidint en les 
causes de la pobresa 
i treballant per la 
justí cia social.
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O
ficina

DC Fons públics
26%

Fons privats
74%

Ingressos: 4.976 milers d’euros

Cadaqués
50

Diocesana de Girona

Gesti ó i administració
5%

- Informació econòmica de Càritas Diocesana de Girona (NIF R-1700016G) i d’Ecosol, empresa d’inserció (NIF B-17859786) 
pendent de l’informe   d’auditoria externa.

- *Kilos d’aliments en espècie valorats econòmicament en 2.946 milers d’euros
- Trobareu informació econòmica detallada de la memòria 2013 de Càritas Diocesana de Girona www.caritasgirona.cat

Acció social
93%

Voluntariat 
2%

Despeses: 4.862 milers d’euros

Informe 
agost 2013 - setembre 2014

3.748 persones
            ateses

131.760 kg de roba
recollida i entregada

4.131 nuclis familiars atesos

786.185 Kg d’Aliments*

Centre Distribució d’Aliments

8.291 nuclis familiars atesos

1.643.839 Kg Aliments*

610 infants i joves 
        atesos

1.042 persones
parti cipants     

45 llocs de treball
en inserció,

81 persones amb
contracte d’inserció

Xifra de negoci 
de més d’1 milió d’euros

3.943 persones 
ateses

362 adults i 
28 menors atesos

672 persones grans
       acompanyades

Acollida

Roba

Alim
ents

CDA

Educació

Laboral

ECOSOL,SL
Empresa d’Inserció

Immigració

52 Càritas
2.171 Persones

voluntàries

80 Persones
contractades

Habitatge

Gent Gran
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On som
Punt d’Acollida 
Carrer Dr. Callís, 15
17488 Cadaqués

Tel. 972 259 236
cadaques@caritasgirona.cat
www.caritasgirona.cat/cadaques

Horaris:  
Dimarts tarda de 6 a 8
Divendres matí  de 10 a 12
Prèvia cita (SAI) Dissabtes matí de 9 a 11

Com col·laborar  
Posa’t en contacte amb nosaltres:

• Per ser VOLUNTARI/ÀRIA
• Per fer-te SOCI/A
• Per  fer DONACIONS o altres aportacions

DONATIUS:
• Caixeta Càritas a l’Església de Cadaqués
• La Caixa : IBAN: ES94 2100 8126 6302 0004 6594

Acollida
Atenem i acollim  persones que es troben en situacions 
difícils  i s’apropen a Càritas sol·licitant ajut. Treballem per la 
seva promoció  i millora de  qualitat de vida.

La nostra intervenció consisteix en una escolta activa, una 
identificació de la demanda, una valoració social de la situació 
i un pla de treball que ofereix orientació, assessorament, 
acompanyament i seguiment en el procés d’inclusió social 
de la persona o família. 

Tota intervenció es coordina amb els serveis socials del 
territori o agents socials d’altres entitats.

Gràcies el Servei d’Ajudes Econòmiques (SAE) i a la Fundación 
Amancio Ortega, hem finançat subministraments d’aigua, 
llum i gas, transport escolar, taxes escolars i pròtesis.

6 persones ateses

4 voluntaris/àries

Aliments
Col·laborem amb el Servei d’Aliments de l’Ajuntament de 
Cadaqués per a pal·liar, de manera temporal, les necessitats 
bàsiques de famílies amb escassos ingressos.

Participem en l’organització de les campanyes del Banc dels 
Aliments.

5 famílies ateses

Gent Gran
A través del programa Ser Gran en Dignitat, oferim 
acompanyament, escolta, conversa, afecte... a persones 
grans en situació de solitud, amb l’objectiu de millorar la 
seva autoestima, benestar i autonomia.

Oferim acompanyament a domicili i a la Residència Hospital 
de Cadaqués, amb la qual hem signat un Conveni. 

Periòdicament, els voluntaris de Càritas visiten els residents 
de l’Hospital de Cadaqués oferint jocs, conversa, música i 
altres activitats.

Aquest programa es desenvolupa gràcies a la coordinació 
entre Càritas, la Residència l’Hospital,  el CAP i els Serveis 
Socials.

20 persones ateses

9 voluntàries

Servei d’Assessorament Jurídic als 
Immigrants (SAI)
Oferim informació, orientació, assessorament legal i suport 
jurídic necessari per resoldre qüestions relacionades amb 
temes d’estrangeria. 

25 persones ateses de diverses nacionalitats

3 voluntaris/àries

Servei d’Intervenció Educativa (SIE)
Suport social i educatiu a nens i nenes que presenten 
dificultats en el seu procés escolar. Es tracta d’un recurs 
complementari a l’escola on es treballa, amb els participants, 
els continguts, les actituds i les habilitats necessàries per a 
facilitar el seu procés d’aprenentatge. 

Combinem el reforç acadèmic amb les activitats lúdico-
formatives i treballem en coordinació i col·laboració amb 
l’Escola Caritat Serinyana.

10 nens/es atesos/es 

8 voluntaris/àries

Formació
Càritas Diocesana de Girona ofereix assessorament tècnic 
i formació als voluntaris/àries per tal de poder realitzar un 
servei digne i eficaç.

A Cadaqués, s’han ofert 6 sessions formatives als voluntaris/
àries i 2 xerrades obertes a tothom.

176 persones se n’han beneficiat

Acció Social a Cadaqués

Els responsables dels programes de Gent Gran, SAI, 
SIE i Acollida, treballem per a millorar la nostra co-
munitat i, entre tots, construir una societat més jus-
ta i solidària.

Càritas Cadaqués agraeix  

les aportacions de socis i donants, la 
col·laboració de tots els que fan possible i 
més fàcil la tasca encomanada i  la gene-

rositat del voluntariat.


