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acollida i acompanyament
    Servei i Punts d’Acollida
Acollim i acompanyem persones i 
famílies que es troben en risc d’exclusió 
social i treballem per la seva promoció.

    Servei d’Ajuda Econòmica
Oferim ajudes econòmiques puntuals i 
de caire excepcional a persones i 
famílies en situació d’alta vulnerabilitat.

  
    Servei de material ortopèdic
Prestem material ortopèdic a famílies 
que es troben en situació de 
vulnerabilitat o no tenen recursos per 
poder-los adquirir.

accions comunitàrieS
     Tallers d’Acollida Lingüística
i Cultural
Millorem la qualitat de vida de les 
persones immigrants, aprenent la 
llengua i el coneixement de la societat, 
gràcies a la feina de 19 persones 
voluntàries. 

HABITATGE
    Pobresa energètica
Oferim assessorament, acompanya-
ment i eines a les famílies, per resoldre 
situacions de pobresa energètica, 
detectar mesures urgents i oferir 
solucions per pal·liar i prevenir-ne les 
causes.  

ALIMENTS 
    Centre de Distribució 
d’Aliments
Dignifiquem la distribució d’aliments 
amb un projecte fruit d’un conveni 
marc entre Generalitat de Catalunya, 
Dipsalut, Fundació Banc d’Aliments, 
Obra Social “la Caixa” i Càritas Diocesa-

na de Girona. El projecte inclou tallers 
d’empoderament i 6 cursos específics.

ROBA
    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. 

SALUT EMOCIONAL
    Projecte Ubuntu
Proporcionem eines de millora de les 
habilitats socials i de la salut emocio-
nal de les persones.

ACOMPANYAMENT A LA GENT 
GRAN
    A Prop
El voluntariat acompanya, mitjançant 
una trucada telefònica setmanal, 
persones grans que viuen al seu 
domicili, amb manca de suport social i 
emocional i solitud.

    Apadrinar un Avi
Fomentem la relació intergeneracional 
entre joves estudiants i persones 
grans.

    Ser Gran en Dignitat
Oferim visites setmanals a través del 
voluntariat a la residència o al domicili 
particular de persones grans, amb 
l’objectiu de millorar-ne l’autoestima, el 
benestar i l’autonomia.

orientació laboral
    Servei d’Orientació 
Sociolaboral
Establim itineraris personalitzats de 
treball amb cada persona per fomentar 
la recerca de feina. 

INTERMEDIACIÓ I PROSPECCIÓ 
LABORAL
     Prospecció d’empreses
Oferim un projecte d'aproximació a les 
empreses en el marc del procés d'inter-
mediació entre l'oferta i la demanda de 
feina.

emprenedoria i economia social
    Ecosol, empresa d’inserció
Fomentem la inserció laboral de 
persones en risc d’exclusió a través 
d’accions amb Baby Bites i Coffe Center 
Bosses ALMA i proporcionem llocs 
d’inserció al CDA, al projecte Eficiència 
Energètica, en neteja d’instal·lacions, al 
Taller de confecció i al servei de Lloguer 
de bicicletes. 
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L’IMPACTE DE L’ACCIÓ SOCIAL
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suport a l’escolaritat
    Servei d’Intervenció Educativa
Oferim suport social i educatiu per 
treballar coneixements, hàbits, actituds 
i habilitats socials d’infants i adoles-
cents de 8 a 12 anys que presenten 
dificultats en el seu procés d’escolarit-
zació.   
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dades econòmiques CÀRITAS pla de l’estany
ingressos     INVERSIÓ SOCIAL  
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DE L’EXCLUSIÓ SOCIAL
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lLeure inclusiu
    Casals d’estiu
Oferim un espai per garantir la igualtat 
d’oportunitats entre els més joves.
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    L’Obrador
Projecte innovador artístic i social 
destinat a joves de diverses realitats 
socials.

altres accions
    Joguines per Tothom
Projecte d’Aprenentatge Servei realitzat 
per alumnes de 3er d’ESO de l’Escola 
Casa Nostra de Banyoles. Recollida i 
entrega de joguines per a infants. 

96
famílies
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250
infants
beneficiats

    Projecte d’Acompanyament
a l’Escolaritat
Oferim suport a alumnes en cursos 
d’educació secundària obligatòria i a 
les seves famílies per reduir l’absentis-
me i el fracàs escolar.
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millora els resultats
acadèmics
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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€


