
Centre Sant Domènec a Balaguer

49 persones voluntàries
3 treballadors contractats
20 donants
29 entitats col·laboradores
4 tallers Espai Grapats

Els avis de 3 residències han 
rebut 883 dibuixos i missatges 
d’ànim durant el confinament 

2 famílies han viscut al pis 
d’acollida.

S’han invertit 334.572,41 € i 
s’han atès 274 llars.
827 persones beneficiades.

426 persones han rebut ajuts 
socials per valor de 76.774,26 €.
225 ajudes de lloguer i 
subministraments

520 acompanyaments individuals.
244 acompanyaments 

telefònics durant el confinament.

143 alumnes han accedit a ajudes escolars.
37 menors han participat del programa de 
Reforç educatiu.
7.201 fotocòpies de reforç per a 196 infants i 
joves sense accés telemàtic.
6 joves formats a la UEC

6 contenidors han recollit
46.822 kg de roba

14 tallers de valors a les escoles

Hem invertit
141.546,23
36.917,42
83.542,26
18.958,74
2.127,81
7.580,09

6.302,52
8.010,18

76.774,26
334.572,41

ÀREA ACCIÓ SOCIAL

TOTAL

PROGRAMA D’ACOLLIDA

PROGRAMA INFANTS I JOVES
LABORAL

ESPAI GRAPATS

ÀREA DE COMUNICACIÓ

ÀREA DE PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA

ÀREA DE DESENVOLUPAMENT

AJUDES SOCIALS



La nostra resposta a una societat en transformació

CADA GEST COMPTA

Balaguer
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ACOLLIDA

1.109 llars ateses
2.583 persones beneficiades

5 centres d’atenció
1 empresa d’inserció i 

1 Centre Especial de Treball
898 trucades de suport

866 llars acompanyades
6 beneficiaris fent 

tasques comunitàries
50 serveis en 15 poblacions

COM UNA GRAN FAMÍLIA

451 gent gran atesa
1.019 dibuixos enviats a les

residències
Infants i joves

455 infants reben ajuts escolars
102 infants reben reforç educatiu

(amb un 80% d’assistència)
46 Infants reben reforç educatiu d’estiu
11.474 fotocòpies facilitades per seguir
les classes en temps de confinament

6 alumnes a la UEC

Treballem els valors:
592 alumnes

28 tallers
5 centres

AJUTS DIRECTES
284.809,13€

67,55% més que en l’any anterior
55.119€ en ajuts per a aliments

25 suports a les famílies confinades
123.195€ en habitatge i lloguer

SOSTENIBILITAT

376.682 kg de roba recollida
26.367,74 € nuclis familiars

beneficiats

COHESIÓ SOCIAL

253 persones voluntàries
5 Entitats amb Cor
107 col·laboracions 

307 donants
170.958,11€ captats

HABITATGE

2 pisos d’acollida
5 nuclis familiars

beneficiats

INTEGRACIÓ LABORAL

188 beneficiaris
37 insercions laborals
5 cursos de formació

162 hores de formació 
31 empreses del territori 

contactades
GRUP GRAPATS:

CET I NOUGRAPATS

6 treballadors d’inserció
8 treballadors amb discapacitat

514 hores de formació

Serveis:
136 mudances

32.724 kg de bugaderia
1.637 préstecs de veixelles

14.123 serveis de paqueteria
5.851 mobles reciclats
10.412 peces de roba


