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On somCom col·laborar  
Punt d’Acollida 
Carrer Dr. Callís, 15
17488 Cadaqués

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

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

Arenys de Mar

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.
 Trobareu informació econòmica detallada de la memòria 2014 de Càritas Diocesana de Girona www.caritasgirona.cat

* persones ateses directament ** persones beneficiàries de la nostra acció  

Informació econòmica

Gestió i adminsitració

10,68%

Sensibilització,
comunicació,
captació

Acompanyament al
territori, voluntariat,
formació

1,88%

Acció social

82,89%

Inversió social
en milers d’euros

6.204 €

4,54%

Fons privats

59,05%

Ingressos 
en milers d’euros

6.225 €

Fons públics

40,95%

Acció de Càritas Diocesana de Girona
Diocesana de Girona

Càritas

52

Persones 
voluntàries

Persones 
contractades

2.242

99

Acollida

2.524
Persones ateses

7.388
Beneficiàries

3.783
Persones ateses

5.235
Beneficiàries

1.332
Infants i 
adolescents 
atesos

4.053
Beneficiàries

461
Persones ateses

1.716
Beneficiàries

1.200
Persones ateses

13.500
Persones ateses

42.390
Beneficiàries

Immigració

Ecosol, SL

 47 llocs de treball 

87  persones amb contracte  
         de servei

Laboral

Educació

Gent Gran

803
Persones grans 
acompanyades

30
s’incorporen al
mercat laboral

%

Habitatge

Persones ateses
tallers de costura

163

Aliments 

Roba

123.840
Kilos de roba 
gestionada

Persones 
ateses*

22.424

Persones 
Beneficiàries**

55.750

Les nostres dades

43
Residències 
col·laboradoresE

W

Un cercle per a la inclusió social.
MEMÒRIA 2014

Cadaqués



Ingressos:

6.728,73 €
Despeses:

3.497,91 €

Memòria econòmica Cadaqués

5,21%

94,79%

Acció
social

Gestió i
administració

5,21%

Gestió i
administració 

27,95%
Gent Gran

27,57%
Acollida

Escolar

3,98%

Immigració

7,65%

Voluntariat i 
formació

27,64%
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PAcollida
Atenem i acompanyem persones i famílies en situ-
ació d’alta vulnerabilitat social treballant per  acon-
seguir la seva promoció i millora de la seva qualitat 
de vida. 

La nostra intervenció es basa en l’escolta activa, la 
identificació de la demanda i la valoració de la si-
tuació social de la persona o família atesa mitjan-
çant un pla de treball personalitzat per ajudar-les a 
afrontar la circumstància en què es troben.

14 persones ateses. 
39 persones beneficiades
4 voluntaris/àries

OAliments
Col·laborem amb la Regidoria de Benestar per co-
brir les necessitats bàsiques d’alimentació de les fa-
mílies més perjudicades per la crisi. 

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

9 persones ateses
27 persones beneficiades
4 voluntaris/àries

 I Gent gran
Oferim acompanyament, escolta, conversa i afecte 
a persones grans en situació de solitud per millorar 
la seva autoestima, benestar personal i autonomia.

Ser Gran en Dignitat- SGD

Fem companyia a persones grans, amb visites 
setmanals de voluntaris, a domicili o a la Re-
sidència l’Hospital,  amb qui tenim signat un 
Conveni de col·laboració, amb l’objectiu de mi-
llorar la seva autonomia, autoestima i benestar. 

1 persones ateses a domicili
20 persones ateses a residència
10 voluntaris/àries

Apadrinar un Avi- A1A

Posem en relació joves estudiants de 4t d’ESO 
amb les persones grans que viuen a la Residèn-
cia, mitjançant un conveni, fomentant la rela-
ció intergeneracional, a través de visites setma-
nals dels joves al centre. 

15 persones grans ateses
8 joves voluntaris/àries

WImmigració
Acollim i donem suport als processos d’integració 
social, laboral i cultural de les persones nouvingu-
des, des d’una opció intercultural equitativa.

Servei d’Assessorament per a Immigrants - 
SAI

Proporcionem informació, orientació, assesso-
rament legal, formació i el suport jurídic neces-
sari per resoldre qüestions relacionades amb 
temes d’estrangeria.

29 persones ateses
43 intervencions realitzades
2 voluntaris/àries

QEducació
Treballem per la igualtat d’oportunitats en el siste-
ma educatiu, de forma complementària a l’escola. 
Atenem a infants pel seu desenvolupament integral 
des de la vessant personal, escolar, familiar i soci-
al. Es realitza en coordinació amb l’Escola “Caritat 
Serinyana” amb qui s’ha establert un conveni.

Servei Intervenció Educativa- SIE

Espai de suport social i educatiu, en horari ex-
traescolar, per treballar coneixements, hàbits, 
actituds i habilitats socials d’infants de 6 a 12 
anys que presenten i pateixen dificultats. Es 
combina l’atenció individual realitzant un re-
forç en tasques acadèmiques i una intervenció 
grupal amb activitats lúdico-formatives. 

10 persones ateses
Els infants milloren en el seu rendiment esco-
lar segons els tutors de l’Escola
8 voluntaris/àries

K Formació
Disposem d’assessorament tècnic i formatiu de Cà-
ritas Diocesana de Girona tant pels voluntaris i els 
serveis específics, com pels participants i el públic 
en general.

A Cadaqués, s’han ofert:

-Un Taller d’empoderament: “Estratègies 
d’estalvi a la llar”.

Taller formatiu i vivencial on els participants 
van intercanviar coneixements i experiències 
segons les seves capacitats i necessitats en te-
mes d’alimentació saludable i estratègies d’es-
talvi a la llar, empoderant-les per poder cercar 
solucions als nous reptes que els suposa l’afec-
tació de la crisi a la seva feble economia domès-
tica.

-Una xerrada oberta a tot el poble: “Alzhei-
mer: la malaltia de l’oblit” 

-Diverses sessions organitzatives i de formació 
específiques pels voluntaris que desenvolupen 
els diferents projectes: SIE, SAI, TALC, A1A, 
SGD i Acollida, amb la finalitat de proporci-
onar les eines necessàries per atendre amb la 
millor qualitat possible als participants. 

Acció de Càritas Cadaqués


