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       ATENCIÓ SOCIAL. RECOLLIDA DE DADES ARXIPRESTALS 2019 

 

DADES DE LA PARRÒQUIA/AGRUPACIÓ PARROQUIAL/ 

ARXIPRESTAT/PUNT DE DISTRIBUCIÓ... 

NOM: 

Parròquia/ parròquies/   SANTA EULÀLIA DE VILAPICINA 

 

Arxiprestat: VILAPICINA 

Adreça: P. FABRA I PUIG 260 

Població: BARCELONA  CP 08016 

 

INSTRUCCIONS PER OMPLIR LES DADES 

 En tots els casos cal indicar el nombre de llars i el nombre de persones ateses i si es vol l’import total que s’ha 
destinat a aquests ajuts. 

 Despeses parroquials: és el cost que paga la parròquia/arxiprestat. Si el projecte és subvencionat per Càritas 
Diocesana, posar només el cost que assumeix la parròquia/arxiprestat. 

1. DADES TOTALS de l’atenció social de la Càritas parroquial 

És el total de les llars/famílies i de les persones ateses en els diferents projectes de la Càritas arxiprestal/parroquial durant 
2018, ja sigui de l’acollida, visites a domicili, persones que han rebut ajudes, banc d’aliments i/o que han participat en 
cursos. Si us plau, com que cada persona pot rebre més d’un servei, us demanem que la compteu només 1 vegada. 

Una persona que viu sola computa com 1 llar/família i com 1 persona; una llar/família de dos membres és 1 llar/família i 2 
persones. Si no se sap el nombre de persones d’una llar/família, cal multiplicar per una ràtio de 3,5. No hi pot haver 
menys persones que llars/famílies. 

No són les persones ateses per l’assistent social de Càritas (que ja tenim comptabilitzades) sinó les ateses 
exclusivament pel personal de la parròquia/arxiprestat. 

 NÚM. PERSONES VOLUNTÀRIES 

Són voluntàries que participen fent atenció puntual o participant en projectes. Poden estar a més d’un projecte, però 
només cal comptar-les una vegada. 

2. PROJECTES de la Càritas parroquial 

 Indicar quins projectes es fan a la parròquia/arxiprestat: rober, aliments, menjadors, espais d’acollida per persones 
sense llar, reforç educatiu, borses de treball i orientació laboral, tramats de vida, acompanyament a gent gran, 
alfabetització d’adults, etc. Posar el nom del projecte si té un nom específic. 

 Persones ateses a cada projecte: Una persona pot ser atesa en més d’un projecte, per això la suma total pot 
ser superior a la que es doni en el punt 1, però no pot ser inferior. 

  

NO L’ENVIEU PER CORREU LA RECOLLIRÀ LA REFERENT DE CDB:                                                                  

Nom : ILUMINADA MERINO  

RESPONSABLE DE LA FITXA DE 
LA PQ 

Nom i cognoms: 

Telèfon: 

Data i segell parroquial/ arxiprestal 
(NO OBLIGATORI) 
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1) DADES TOTALS DE L’ATENCIÓ SOCIAL DE CÀRITAS PARROQUIAL 

 
TOTAL ANY 2019 

Núm. 
llars/famílies 

diferents 
ateses 

Núm. 
persones* 
diferents 

ateses 

Despeses 
parroquials de 

l’acció social (€) 

(*) Si no se sap el nombre de persones d’una 
llar, aplicar la ràtio 3,5 membres  

350 530 12.931 €   

    

 

AJUDES ECONÒMIQUES 

Concepte (aliments, lloguers...) 
Núm. llars/famílies 

diferents ateses 
Núm. persones* 
diferents ateses 

Despesa 
econòmica 

Aliments 289 470 2979 € 

Transport contractat recollida 
aliments 

289 
470 

4928 € 

lloguers 6 10 3850 € 

Lleure d’infants 2 2 497 € 

Dinar Nadal 34 47 457 € 

Obsequis Nadal Gent Gran 35 
35 220 € 

 
  

     Total ajudes econòmiques proporcionades                12.931€       

 

2) DADES DE PROJECTES DE LA CÀRITAS PARROQUIAL 

 

 
 

PROJECTES 
Nom del projecte 

(si en té) 

Núm. de 
voluntaris de 

cada 
projecte 

Núm. 
llars/famílies 

diferents 
ateses 

Núm. persones* 
diferents ateses 

Entrega d’aliments 
Distribució solidaria aliments 
Sta Eulàlia 

12 
289 470 

Rober St Martí de Tours 6 202 369 

Menjadors     

Reforç educatiu Sala d’estudi  43 47 

Borsa de treball-

Orientació laboral 

Orientació laboral amb Càritas 
Diocesana 

3 
390 390 

Tramat de vida (grups de 
persones grans) 

    

Acompanyament a 
domicili a gent gran 

Em dónes la mà? 30 30 35 

Cursos de llengua     

Cursos formació laboral     

Altres (concretar):     

     

     

(*) Si no se sap el nombre de persones d’una llar, aplicar la ràtio 3,5 membres 


