
 

Llançà

Cadaqués

la Jonquera

Castelló
d'Empúries

Figueres

Banyoles *

Garrotxa *

Cassà de la Selva

Amer

la Cellera
de Ter

Santa Coloma de Farners

Bescanó

BonmatíAnglès Fornells de la Selva
Salt

Sant Gregori

Vilabí d'Onyar

Arbúcies

Breda

Hostalric

Maçanet de la Selva

Girona

Llagostera

Vidreres

Caldes de Malavella

Sils

Riudarenes

Lloret de Mar

Blanes

Tordera

Malgrat de Mar

Santa Susanna

Pineda de Mar-Santa Maria/Poblenou Sant Joan

Calella

Sant Pol de Mar
Canet de Mar

Arenys de Munt

l’Escala

Baix Ter

Pals

Begur

Palafrugell

Palamós-Sant Joan

Sant Antoni de Calonge

Sant Feliu-Vall d’Aro

la Bisbal 
d’Empordà

Roses

Llançà

Cadaqués

la Jonquera

Castelló
d'Empúries

Figueres

Banyoles *

Garrotxa *

Cassà de la Selva

Amer

la Cellera
de Ter

Santa Coloma de Farners

Bescanó

BonmatíAnglès Fornells de la Selva
Salt

Sant Gregori

Vilabí d'Onyar

Arbúcies

Breda

Hostalric

Maçanet de la Selva

Girona

Llagostera

Vidreres

Caldes de Malavella

Sils

Riudarenes

Lloret de Mar

Blanes

Tordera

Malgrat de Mar

Santa Susanna

Pineda de Mar-Santa Maria/Poblenou Sant Joan

Calella

Sant Pol de Mar
Canet de Mar

Arenys de Munt

l’Escala

Baix Ter

Pals

Begur

Palafrugell

Palamós-Sant Joan

Sant Antoni de Calonge

Sant Feliu-Vall d’Aro

la Bisbal 
d’Empordà

Roses

On somCom col·laborar  
C/ Sant Genís 6 17257 Torroella de 
Montgrí (Girona) 
De dilluns a dijous, de 10 a 13h, al 972 75 
57 90 baixter@caritasgirona.cat 
www.caritasgirona.cat/baixter 

FFent-te VOLUNTARI/ÀRIA en alguns dels nostres 
serveis o de manera puntual. Truca’ns i en parlem. 
Fent-te SOCI/A o amb alguna aportació puntual 
econòmica a nom de Càritas Baix Ter: 
“La caixa” ES22 2100 0038 47 0101543338 

Moltes gràcies

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 amb rostres, que hem vist i tocat, ** 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**

57.750

Les nostres dades

43
Residències 
col·laboradoresE

W

Un cercle per a la inclusió social.
MEMÒRIA 2014

Baix Ter



Ingressos:

79.068,68 €
Despeses:

74.762,24 €

Acció social

88%

Memòria econòmica Baix Ter

Gestió i 
administració

12%

Fons privat

90%

Fons
públics

10%
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PAcollida
Acollim i acompanyem persones i fa-
mílies en situació d’alta vulnerabilitat 
social treballant per la seva promoció i 
millora de la seva qualitat de vida. 

Servei d’Acollida

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

107 persones ateses
150 persones beneficiàries
793 intervencions realitzades

Servei d’Ajuda Econòmica

Facilitem ajudes, de caire excepcional, per 
cobrir necessitats bàsiques d’urgència soci-
al com a complement puntual i subsidiari 
als ajuts públics.

68 persones ateses
113 persones beneficiàries
393 ajudes realitzades

Projecte Ubuntu

Treball grupal que permet millorar la salut 
emocional i l’autoestima de persones atu-
rades de llarga durada. Es faciliten eines 
personals per avançar en les seves habi-
litats socials, l’aprenentatge d’estratègies 
d’afrontament a situacions adverses i l’in-
tercanvi positiu d’experiències.

21 persones ateses.
100% de satisfacció dels participants

Servei de dutxa i higiene personal 
d’emergència

Espai de dutxa, higiene personal i roba 
neta per a persones sense llar o que no te-
nen possibilitat de neteja personal a la seva 
llar.

40 persones ateses a Torroella de Montgrí 

OAliments
Ajudem a cobrir les necessitats bàsiques 
d’alimentació des de la promoció de la 
persona.

Centre de Distribució d’Aliments - 
CDA

Projecte fruit d’un conveni marc amb di-
ferents entitats privades i ens públics que 
permet pal•liar les necessitats bàsiques en 
alimentació i higiene, de manera temporal, 
tot comptant amb la corresponsabilitat 
dels participants. Desenvolupem també 
tallers formatius per fomentar l’autonomia 
de les famílies en temes d’alimentació sa-
ludable, economia domèstica i estratègies 
d’estalvi familiar. Al projecte també hi par-
ticipa Ecosol s.l.u, empresa d’inserció de 
Càritas, per facilitar llocs de treball a per-
sones amb vulnerabilitat social.

352 persones ateses.
1.074 persones beneficiàries
3.869 cistelles entregades
7 tallers formatius realitzats
57 persones ateses als tallers 
1 lloc de treball en inserció 

F Habitatge 
Treballem per donar resposta a les situ-
acions d’emergència relacionades amb 
l’habitatge a col•lectius en risc d’exclusió 
social mitjançant l’assessorament.

Servei de Suport en Deutes Familiars 

Assessorem i busquem solucions a perso-
nes amb endeutaments, sobretot hipoteca-
ris i/o personals, a conseqüència de la crisi.

25 persones ateses
24% persones milloren situació d’endeu-
tament

R Laboral
Acompanyem, orientem, formem, inter-
mediem i donem suport a persones amb 
especials dificultats per trobar feina per 
millorar la seva ocupabilitat i facilitar la 
seva incorporació al mercat laboral. 

Servei d’Orientació Sòciolaboral 
-SOL

Dissenyem un itinerari personalitzat d’ori-
entació sociolaboral i de millora de compe-
tències personals, transversals i d’accés al 
mercat laboral a persones aturades i amb 
especials dificultats d’inserció laboral. 

29 persones ateses
284 intervencions realitzades
9.9 entrevistes de mitjana per participant
55.17% persones han trobat feina
62% persones s’incorporen a recurs forma-
tiu
51% persones finalitzen itinerari amb ob-
jectius personals complerts

Anem x Feina

Càpsules formatives que combinen forma-
ció teòrica i pràctica amb pràctiques no 
laborals en empreses col•laboradores. Les 
formacions realitzades al 2014 han estat: 
Operari/a de magatzem, Atenció al Client, 
Cambrer/a de pisos, Mecànic/a de repara-
ció i manteniment de bicicletes i Auxiliar 
de Pintura. Es complementa la formació 
realitzada amb un acompanyament cap a 
la incorporació al mercat laboral amb una 
prospecció a mida d’empreses.

26 persones ateses
2 càpsules realitzades (atenció al client i 
auxiliar de pintor)

Noves Estratègies d’Inserció- NEI

Oferim orientació sociolaboral a joves que 
ni treballen ni estudien amb especials di-
ficultats d’incorporació al mercat labo-
ral mitjançant un itinerari personalitzat 
de millora de competències, habilitats i 
aptituds, adaptat a les seves necessitats 
i capacitats, basat en tutories i un acom-
panyament intensiu. En alguns casos, es 
complementa l’itinerari amb una beca for-
mativa en context laboral.

38 persones ateses
6 tutories de mitjana per participant
223 intervencions realitzades
26% persones s’incorporen a mercat labo-
ral
42% persones s’incorporen a recurs forma-
tiu

Servei d’Intermediació Laboral (SIL – 
INCORPORA)

Facilitem la incorporació al mercat laboral 
de persones que han realitzat un itinerari 
d’inserció sociolaboral a Càritas. Prospec-
tem empreses i/o particulars que ofereixen 
llocs de treball, i els oferim una interme-
diació laboral de qualitat que els permet 
cobrir les seves necessitats de llocs de feina 
amb persones formades i orientades en di-
ferents projectes laborals.

32 persones ateses
 9 ofertes gestionades
22 persones s’incorporen a mercat laboral

B Roba
Apostem per la cultura de la reutilitza-
ció, el reciclatge i el consum responsable 
de roba i material tèxtil, facilitant l’en-
trega social de roba a col•lectius vulne-
rables.

Servei de Rober

Proporcionem roba de segona mà, gràcies 
a donatius i col•laboracions desinteressa-
des, a canvi d’un donatiu simbòlic per dig-
nificar el lliurament de la roba. Es facilita 
l’entrega social gratuïta als col•lectius més 
vulnerables i en situació d’alta precarietat 
econòmica. 

Es manté conveni de col•laboració amb 
Roba Amiga- ADAD L’Encant per la millo-
ra de la recollida i aprofitament de la roba 
usada.

7.980 kg de roba gestionada
798 kg de roba lliurada amb entrega social 

Q Educació
Treballem per la igualtat d’oportunitats 
en el sistema educatiu, de forma com-
plementària a l’escola. Atenem a infants 
i adolescents pel seu desenvolupament 
integral des de la vessant personal, esco-
lar, familiar i social. Es treballa en coordi-
nació amb els centres escolars i amb una 
atenció preferent a les seves famílies.

Servei Intervenció Educativa- SIE

Espai de suport social i educatiu per treba-
llar coneixements, hàbits, actituds i habi-
litats socials d’infants i adolescents de 8 a 
14 anys que presenten dificultats en el seu 
procés d’escolarització. Es combina l’atenció 
individual realitzant un reforç en tasques 
acadèmiques i una intervenció grupal amb 
activitats lúdico-formatives, tallers i sorti-
des. 

34 persones ateses 
40% infants que milloren en el seu rendi-
ment escolar
3 convenis centres escolars

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

Ser Gran en Dignitat- SGD

Oferim companyia a persones grans amb 
visites mitjançant voluntaris que realitzen 
visites periòdiques a domicili. També es re-
alitzen formacions específiques al volunta-
riat en temes de vellesa amb la finalitat de 
donar-los les eines necessàries per atendre 
amb major qualitat.

3 persones grans acompanyades

3 persones ateses a domicili

Apadrinar un Avi- A1A

Posem en relació joves estudiants i persones 
grans que viuen en centres residencials, fo-
mentant la relació intergeneracional, a tra-
vés de les visites dels joves als centres. 

33 persones grans ateses
37 joves implicats
3 convenis amb residències 

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

Tallers d’Acollida Lingüísitica i Cultu-
ral- TALC

Espai on es promou l’acollida de col•lectius 
immigrants a la nostra societat, s’ofereix 
l’aprenentatge inicial oral de la nostra llen-
gua potenciant el coneixement de la nostra 
cultura i el nostre entorn, en un context de 
convivència entre diferents cultures. 

17 persones ateses
1 taller realitzat

Projecte“Lletres per a Tothom”

És un projecte promogut per la Direcció 
General per a la Immigració que pretén pro-
moure l’alfabetització en català de persones 
adultes d’origen estranger com a pas previ 
per accedir als cursos inicials del Consorci 
de Normalització Lingüística. 

S’ha fet 1 curs a Verges, en col•laboració amb 
les administracions locals, amb 25 partici-
pants. 

S ECOSOL,SLU
Ecosol, l’empresa d’economia solidària de 
Càritas Diocesana de Girona, facilita la in-
serció laboral de persones que es troben en 
situació de vulnerabilitat social i laboral des 
d’una empresa econòmicament rendible, on 
es mantenen criteris de qualitat en presta-
ció de serveis i la gestió, contribuint així al 
desenvolupament sostenible, econòmic i 
social.

1 lloc de treball 
Formació en atenció al client i acompanya-
ment a la inserció. Neteja a través de la coo-
perativa Avancem Santa Clara

Acció de Càritas Baix Ter


