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63 participants
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Soc
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aaccoomm
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eentnt

15 tallers
3 conferències

Actua
Recollida de joguines (828)
Activitats Espais Grapats
Recollida de roba i objectes usats
Serveis sostenibles 
del Grup Grapats

Connecta 96 persones: Visita’ns Grapats 
Grups d’escoles Serveis

ecològics

Missatgeria
Venda roba i 
objectes usats
Vaixelles
Mudances
Bugaderia

Reciclatge

Càritas parroquials
Grups institucionals

85 contenidors
44 poblacions
380.526 kg de 
roba recollida
6.452 kg de roba
recilicada
Una segona vida útil 
per a 20.755 peces de 
roba i 4.086 objectes 

Grup Grapats

381 productes 
venuts

23 tallers
57 activitats
74% participants dones

376 € venda objectes11.191 € venda de roba

19 persones en
itineraris d’inserció 
3 insercions laborals
6 convenis i 
col·laboracions
amb empreses
1.474 € de donacions 
a altres entitats
4 treballadors 
d’inserció
6 treballadors 
amb discapacitat

286 gent gran atesa
9 poblacions
Infants i joves

378 infants reben ajuts escolars

63 infants reben reforç 
educatiu a l’estiu
8 alumnes ESO

132 infants reben reforç educatiu
(amb un 82% d’assitència)

Treballem els valors
874 alumnes
39 tallers
13 centres

Un 22% més respecte
l’any 2018

2 enitats amb cor
156 col·laboracions

309 persones voluntàries

12 parròquies

115 insercions laborals
20 cursos de formació
1.710 hores de formació
79 empreses del 
territori contactades

Ajuts dAjuts diirreecctteses

169.986€

504 famílies

AA
ccoll
olliimm

2 pisos d’acollida

5 centres d’atenció
Una empresa d’inserció

1.092 hores
d’acompanyament 
grupal
884 llars 
acompanyades

1.030 llars ateses

63 serveis en
12 poblacions
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21 persones contractades











Comptes pèrdues i guanys
INGRESSOS

DESPESES

SUPERÀVIT- DÈFICIT

520.296,77

-522.867,71

-2.570,94

318.840,63
125.456,14

76.000,00

+7.809,01

-397.379,00
-124.313,93

-8.983,79

Vendes i serveis

Convenis amb entitats privades

Aprovisionaments

Personal
Altres despeses d’explotació

Serveis exteriors









Consell Comarcal
del Pallars Jussà
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Vull fer-me donant:

euros

Com vols fer efectiva la teva col·laboració?

Vull fer un donatiu de:

Caixabank: ES36 2100 0018 1702 0051 6790

E-mail:

Nom i cognoms: NIF:

mensual

Amb càrrec al meu compte bancari:

IBAN Entitat Núm de compteDC

Núm de targeta Data caducitat Codi  seguretat

Amb càrrec a la meva targeta de crèdit:

semestretrimestral anual euros 

Per transferència bancària:Per Bizum: 33449 

Carrer: Província:
Població: Tel:

Núm: Pis:
CP:

Porta: Escala:
Data de naixement:

Nom i cognoms del titular del compte, llibreta o targeta: Signatura:

Data
............../............../..................


