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Presentació

A Càritas 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.

Càritas està formada per persones que uneixen els seus esforços per treballar 

per un món millor: voluntaris, que amb el seu compromís solidari i gratuït són 

el veritable motor de l'entitat, però també tècnics contractats que donen 

suport als diferents projectes i a l'activitat general de l'entitat

Un any més, ens plau presentar-vos la memòria d’activitats de la nostra acció

social.



La inversió durant el 2014 ha estat de 120.806 euros. 

Dades econòmiques



Els ingressos del 2014 han estat de  122.187 euros. 

Dades econòmiques

La memòria econòmica del CDA es presenta juntament amb tots els CDA de la demarcació. 



Col·laboradors

Empreses col·laboradores: 52 

(amb espècies, diners o serveis)

Entitats/associacions: 45

(ja sigui amb conveni o per treball en xarxa)

Socis de l’entitat:  61  (particulars)



Voluntariat

El nombre de voluntaris/es és de 138.  

S’han realitzat un total de 58 noves entrevistes durant l’any 2014. 

S’han incorporat 24 nous voluntaris al llarg de l’any.  La dedicació mitjana 

setmanal de tot el voluntariat continua sent d’unes 550 hores setmanals. 



Trams d’edats: Nacionalitats:

Acció social: perfils 

-El 42% de les persones ateses són famílies amb fills a càrrec.  El 35% són persones que estan soles. 

-El 68% són persones en edat laboral i sense feina. 

-El 70% de les persones ateses tenen una formació igual o inferior a la dels estudis primaris. 

-El 38% de les persones no tenen cap ingrés i el 30% d’atesos únicament cobren alguna ajuda o subsidi. 

Dades extretes del servei d’acollida 2014.



Acció social: dades dels serveis

- Acollida: 129 nuclis familiars atesos

- Gent gran: 62 persones acompanyades

- Habitatge: 20 nuclis familiars atesos

- Centre de distribució d’aliments:  729 nuclis familiars /2348 beneficiaris 

- Laboral i atenció a joves: 60 persones ateses

- Formació: 226 participants

- Servei d’assessorament jurídic: 349 persones ateses
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Ens podeu seguir a: 

www.caritasgirona.cat/garrotxa

Moltes gràcies per la vostra atenció


