
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 
justícia social.
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Vull deducció de l’IRPF (pot deduir els seus donatius de la declaració de l’IRPF segons la legislació vigent)
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DC Fons públics
26%

Fons privats
74%

Ingressos: 4.976 milers d’euros

Sant Feliu - Vall d’Aro
50

Diocesana de Girona

Gestió 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

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
participants     

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
Plaça Gaziel nº1, baixos. Sant Feliu de Guíxols
Tel. 972.32.17.82
santfeliu@caritasgirona.cat
Atenció al públic: de 10h a 13h ( dilluns i dimecres matí )

Com col·laborar  
Fent-te voluntari en algun dels nostres serveis.
Fent-te soci o amb alguna aportació econèmica al Compte
de Càritas Sant Feliu de Guíxols:
“la Caixa”: ES88 2100 8104 21 2300065231

Us donem les gràcies a tots vosaltres: als socis,col·laboradors,
simpatitzants,entitats,empreses, i a les administracions
que ens ajuden a fer-ho possible

Treballem per a les persones que més ho necessiten per con-
tribuir al seu desenvolupament i promoció i també implicar la 
comunitat a la promoció de la justícia social.

Acollida
El principal objectiu del Programa Acollida és atendre les perso-
nes que s’adrecen al servei sol·licitant ajut, a través de l’escolta, 
la contenció emocional, la valoració de la situació, l’orientació 
professional, la intervenció d’urgència social, el seguiment, 
l’acompanyament, la derivació i la coordinació amb recursos 
d’assistència i formació, ja siguin propis de l’entitat o externs.
Recursos humans:
4 voluntaris/es i 1 tècnics/es.
Intervencions despeses en ajudes econòmiques en concepte 
de: subministraments, habitatge, transport, material ortopè-
dic, documentació, cursos  formatius i beca de manjador.
S´han atès 277 persones.

Servei de Rober
Reciclem la roba de segona mà i proporcionem roba a persones 
amb dificultats econòmiques gràcies a donacions desinteressades.
Es manté col·laboració amb l’empresa d’inserció ADAD l’Encant,
membre de la Cooperativa Roba Amiga, amb l’objectiu de millo-
rar la recollida i aprofitament de la roba usada.
Recursos humans:
6 voluntaris/es.
Hem atès 96 famílies.

Servei d’Aliments
Ajudem a cobrir necessitats puntuals i molt concretes d’alimen-
tació.
Entenem aquestes ajudes com un recurs de caràcter temporal i 
que forma part d’un pla de treball més ampli amb la persona o 
família. Els aliments provenen de donacions particulars, dona-
cions d’empreses i de la Fundació Banc dels Aliments.
Càritas complementa aquestes donacions amb la compra
dels productes bàsics necessaris .
Recursos humans:
263 nuclis familiars atesos, amb un total de 2.316 interven-
cions realitzades.
Aliments en Kg 13.669
5 voluntaris/es i 1 tècnics/es.

Ser Gran en Dignitat
Oferim acompanyament, escolta, conversa, afecte… a persones
grans en situació de solitud, a través de la visita setmanal de 
voluntaris a la residència o al domicili particular, amb l’objectiu
de millorar la seva autoestima, benestar i autonomia.
Va adreçat especialment a persones grans que presenten man-
cances socioeconòmiques i falta de suport afectiu.
El projecte, al mateix temps, sensibilitza la societat envers la so-
litud que poden patir les persones grans i facilita la implicació
de les persones sensibilitzades.
Recursos humans:
10 persones grans acompanyades a centres
residencials.
10 voluntaris/es i 1 tècnic.

Apadrinar un Avi
Posem en relació joves estudiants i persones grans que viuen 
en centres residencials, fomentant la relació intergeneracional a 
través de les visites dels joves als centres. Les visites es realitzen 
setmanalment -de forma individual, per parelles o grupalment- 
i es dedica l’estona a la persona gran, amb qui es conversa, se 
surt a passejar, es fan activitats conjuntes... contribuint a la seva 
autoestima i benestar i potenciant el diàleg i comprensió entre 
generacions. Els joves aporten optimisme i futur i les persones 
grans, experiència i saviesa.
Treballem de forma coordinada amb els centres formatius on 
estudien els joves i els centres residencials on estan ingressades
les persones grans.
Recursos humans:
20 joves.
1 tècnica i 1 voluntària de suport.
2 centres residencials: Residència Suris i Gent Gran Sant Fe-
liu de Guíxols
1 centre formatiu implicat: Escola Sant Josep

Servei d’Intervenció Educativa (SIE)
Suport social i educatiu a infants i joves que presenten dificul-
tats en el seu procés escolar i que viuen en un entorn social 
i/o familiar desfavorit. Es tracta d’un recurs complementari a 
l’escola que treballa amb els/les participants els continguts, les 
actituds i les habilitats necessàries per a facilitar el seu procés 
d’aprenentatge i de socialització.
És fonamental el treball en xarxa amb els centres escolars i altres 

agents que puguin intervenir en el procés educatiu dels infants i 
joves . La participació de voluntariat en el projecte permet oferir 
una atenció el màxim de personalitzada possible.
Recursos humans:
12 infants i joves atesos.
11 voluntaris/es.

Servei de Suport en Deutes Familiars
L’objectiu d’aquest servei és informar, assessorar i acompanyar 
persones que no poden fer front a deutes hipotecaris i/o deutes 
personals. En el servei hi col·labora 1 voluntari.
Durant l’any s’ha atès un total de 7 persones/nuclis familiars, 
que comporta les entrevistes individuals i les gestions corres-
ponents amb les entitats bancàries implicades. La majoria de 
consultes han estat per deutes.

Memòria EconòmicaAcció Social Sant Feliu-Vall d’Aro

Despeses: 43.485,43 €

Ingressos: 58.234,93 €

Fons públics
47 %

Fons privats
53 %

Voluntariat i 
Formació

2 %

Acollida
59 %

Escolar
22 %

Gent Gran
8 %

Gestió i Administració
9 %


