
Cartera 
de ProjeCtes



“Hem d’estar cada cop més a 
prop de les persones i aquesta 
proximitat ens ha de servir per 
ajudar les persones  d’una 
manera més útil i eficaç”

Benvolguts/udes:

Em plau presentar-vos la cartera de projectes, 
on volem reflectir tota la tasca que fem des de la 
Creu Roja a Catalunya, en àmbits que van des de 
l’atenció a les persones amb més dificultats socials 
i econòmiques (infància i joventut, gent gran, 
població migrada i refugiada, dones en situació 
vulnerable...) passant pels projectes d’ocupació, 
cooperació internacional i promoció dels drets 
humans fins al socors i les emergències o la 
prevenció en matèria de salut. Tota aquesta tasca 
es porta a terme posant en el centre de la nostra 
actuació les persones i les seves necessitats. 

La Creu Roja a Catalunya afronta la seva tasca a 
partir del compromís amb els valors i principis, les 
persones més vulnerables, i la societat i la inno-
vació per seguir adaptant-nos a les noves neces-
sitats socials, tal com marca el nostre pla d’acció. 
Sens dubte, aquesta tasca no seria possible sense 
l’ajuda de totes les persones que ens doneu 
suport: el voluntariat, els socis i sòcies, el teixit 
empresarial, les institucions...

Per seguir treballant en favor de les persones, 
necessitem seguir comptant amb la col·laboració 
i la complicitat de molta gent. És per això que us 
convidem a apropar-vos a la Creu Roja per donar 
suport junts a aquells que més ho necessiten.

Una CreU roja ComPromesa
Les persones són la raó de ser de la Creu Roja. 
Cada persona en situació de vulnerabilitat és 
el centre de l’acció que porta a terme la Creu 
Roja. Des de la seva fundació fins a l’actualitat, 
l’organització ha anat creixent i evolucionant 
amb el mateix objectiu: Ajudar i atendre a les 
persones que ho necessiten. 

La societat canvia constantment i demana
una intervenció constant per intervenir allà
on calgui. 

model d’atenCió a les 
Persones 
Les persones i les seves necessitats es troben  
en el centre i origen de la nostra intervenció. 
Per garantir l’èxit en el procés d’ajuda s’elabo-
ren plans personalitzats d’intervenció ajustats 
a les necessitats reals de cada persona.

Acollim les persones en un clima de confiança 
i respecte per a obtenir  la informació ne-
cessària i realitzar una valoració fidel i ajustada 
a la realitat, i preparar de manera consensuada 
un Pla d’Intervenció que doni resposta a les 
necessitats identificades, que es pugui portar 
a terme i que se’n pugui avaluar la seva eficàcia 

per assolir els objectius plantejats, així com el 
grau de satisfacció de la persona.

En tot aquest procés, la persona ha de ser la 
protagonista, no només per estar enfocat a la 
seva situació i a allò que necessita per supe-
rar-la, sinó que ha de comprendre, compartir i 
assumir les accions plantejades i percebre les 
millores  i els resultats assolits.

El Model d’Atenció a les Persones pretén 
afavorir la relació entre les persones que ne-
cessiten ajuda i la nostra institució. És un camí 
a recórrer per la persona, durant el qual la 
nostra entitat ajuda i acompanya en cada pas.

Proximitat

Metodologia d’intervenció de la Creu Roja, a 
través de la seva xarxa territorial,  que engloba 
accions de suport humà, tècnic i material, diri-
gides a la promoció de l’Autonomia Personal i 
evitar situacions d’aïllament i/o exclusió social, 
amb l’objectiu de donar suport a la per-
manència de les persones en els seus entorns 
quotidians.

Sota el lema “Cada cop més a prop de 
les persones”, la Creu Roja segueix una 
manera de treballar pròpia per tal de poder 
respondre a les necessitats de la societat.



Pla d’aCCió (objeCtiUs estratègiCs 2015-2019) 

Compromís amb els valors i principis 

Promoure el compromís humanitari 
a través de la difusió del Dret Inter-

nacional Humanitari i Drets Humans. 
Cohesionar  l’ organització entorn als 
nostres  Principis i Valors fonamentals 

i augmentar la capacitat d’influència 
de la institució a través de la Diplomà-

cia Humanitària. 

Compromís amb les situacions 
de vulnerabilitat

 
Adaptar l’ organització per a respon-

dre als canvis i demandes socials, 
sent un referent en innovació en els 
processos d’atenció a les persones. 
Reforçar els projectes, potenciant 
l’enfocament integral  en la nostra 

intervenció, des de la prevenció i des 
de la dimensió transformadora, més 

vinculada a l’ esfera educativa, forma-
tiva i laboral. 

Compromís amb la societat 
 

Promoure el paper fonamental del 
voluntariat com element de resposta i 
estímul en la participació, cooperació 

i solidaritat ciutadana.  Potenciar 
les xarxes i aliances com elements 
de transformació social, claus en la 

participació social i la  construcció de 
la ciutadania activa. 

Compromís amb l’evolució constant

Garantir el desenvolupament institu-
cional, enfortint la xarxa local com a 

element clau per donar resposta a les 
persones vulnerables.  

Contribuir i diversificar les fonts de 
finançament garantint el suport de la 
societat i permetent una major auto-

nomia  de l’ organització.
Eficàcia, eficiència i flexibilitat davant 

les situacions de canvi que es pro-
dueixen en la societat. Aprofundir en 
la millora de la transparència i rendi-

ció de comptes.
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Persones en sitUaCió 
d’extrema VUlnerabilitat

Prestem suport a les famílies afectades 
per la crisi que no tenen garantides les 
necessitats bàsiques.

ProjeCtes Per Cobrir 
les neCessitats bàsiqUes
Projectes d’Alimentació Infantil

Beques menjador de Primària
S’ajuda a cobrir la quota del menjador escolar 
perquè els infants més vulnerables puguin 
gaudir d’un àpat al dia de qualitat i saludable.  

Beques menjador de Secundària
Garantir una alimentació saludable a estu-
diants de secundària en situació vulnerable, 
proporcionant el dinar quan surten de classe. 

Targetes d’alimentació infantil
Amb l’entrega d’una targeta precarregada, 
garanteix que les famílies en situació de vul-
nerabilitat puguin comprar aliments frescos, 
saludables i variats per als seus fills i filles de 
forma normalitzada. 

Èxit escolar
Es distribueixen berenars als infants que parti-
cipen del projecte, a més de l’acompanyament 
educatiu i la dinamització de les activitats de 
lleure. 

Kits d’alimentació infantil
S’entreguen lots que contenen productes per 
cobrir les necessitats  bàsiques dels infants 
més vulnerables.

amb l’aliança Humanitària volem aplegar el 
màxim de suports i recursos per a finançar els 
projectes d’alimentació infantil i garantir-ne una 
alimentació saludable variada i equilibrada.
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Kits de suport social
Ajuda a les necessitats bàsiques d’alimentació 
i higiene de les famílies més vulnerables. 

Programa d’aliments de la UE
Gestió d’un projecte comunitari que reparteix ali-
ments de primera necessitat a persones vulnerables. 

Retorn a l’escola
Permet fer front al pagament de les principals 
despeses d’escolarització: llibres de text, 
material escolar, quotes de l’AMPA, matrícula 
a infants en edat d’escolarització i que pertan-
yen a famílies en situació de vulnerabilitat.

Campanya de vestuari infantil d’hivern
Pretén garantir l’oportunitat d’accés bàsic a 
l’adquisició de vestuari i calçat infantil d’hivern 
als infants de 0 a 16 anys i alleugerir les càrre-
gues econòmiques de les famílies i contribuir a 
garantir la percepció entre iguals dels escolars. 
Les ajudes es faciliten a través de la modalitat 
de targetes precarregades per garantir que 
les famílies realitzin les compres de manera 
normalitzada.

Ajuts sanitaris
Donar suport econòmic als sectors de la 
població que es troben en situació de des-
igualtat sanitària i no poden afrontar despeses 
derivades d’una malaltia o d’altres necessitats 
en l´àmbit sanitari. Convenis amb diferents 
col.legis professionals per oferir assistència 
bàsica gratuïta.

Pobresa energètica
Adreçat a persones que per la seva situació de 
pobresa sobrevinguda arrel de la crisi, tenen 
dificultats per fer front al pagament de  serveis 
bàsics que els permetin un manteniment de 
la llar adequat. Donar suport econòmic per 
a garantir l’accés a subministraments bàsics 
d’aigua, llum i gas, així com realtes, i condicio-
nament de les llars. 

Prevenció de l’exclusió residencial
Adreçat a persones que es troben en situació 
de vulnerabilitat i tenen dificultats per a la 
consecució i/o manteniment d’un habitatge 
de lloguer. Donem suport econòmic per al 
pagament de rebuts de lloguer amb l’objectiu  

d’afavorir el manteniment de l’habitatge o la 
consolidació d’un nou contracte.

sUPort emoCional
Espai destinat a persones, que estan passant 
o han  passat, per una situació de precarietat 
econòmica i social, i que per aquest motiu se 
senten desbordades emocionalment. Amb 
aquest espai es pretén oferir un lloc de segure-
tat on les persones puguin, de manera grupal, 
compartir les seves experiències i emocions 
amb l’acompanyament de professionals que 
els puguin orientar en la gestió, acceptació 
i normalització de les emocions que estan 
experimentant, i d’aquesta manera, facilitar 
l’afrontament de la situació.

des de la Plataforma Humanitària de la Creu 
roja Catalunya es gestionen i es distribueixen 
els materials i aliments procedents de 
donacions, així com el desplegament del 
projecte de Kits i la gestió d’emergències.
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inFants i joVes

activitats de sensibilització,  prevenció 
i intervenció social amb la infància i la 
joventut per activar la seva autonomia i 
desenvolupament personal.

interVenCió amb inFants
i joVes
Infància Hospitalitzada i Cibercaixa
Millorar la qualitat de vida dels infants hospi-
talitzats, així com de les seves famílies, incidint 
en les relacions personals i fent de l’animació 
i el joc, els pilars fonamentals per a un millor 
desenvolupament personal.

Inclusió de nens i nenes en risc 
d’exclusió social
Acompanyament  socioeducatiu als infants de 
6 a 14 anys, berenars i intervenció amb famí-
lies, facilitant el desenvolupament social en el 
seu entorn més proper. 

Èxit Escolar 
L’increment de l’èxit escolar, a través d’ac-
tivitats d’acompanyament educatiu (suport 
escolar d’Infants i joves, activitats de lleure, 
educació en valors, etc.), de promoció de la 
salut (berenars, treball d’hàbits i habilitats) i de 
la intervenció amb les famílies i l’entorn.

Esplais Associats de Creu Roja Joventut 
Catalunya (CRAJEC)
Espais d’oci i temps de lleure amb la finalitat 
de promoure l’associacionisme i participació 
social, per transmetre  els valors de Creu Roja 
Joventut a partir d’un itinerari educatiu.

Servei Tècnic de Punt de Trobada 
Espai neutral, imparcial i acollidor dissenyat 
per facilitar i garantir que l’infant menor d’edat 
continuï relacionant-se amb els seus progeni-
tors i/o familiars quan apareixen trencaments 
familiars que no permeten una relació norma-
litzada.

Acolliments  familiars
L’acolliment familiar és un acte solidari en què 
una família acull temporalment a casa seva un 
infant, com a alternativa a l’estada en un centre 
de protecció, i li ofereix la seva llar, les aten-
cions, la seguretat i l’educació que necessita, 
per tal de proporcionar-li un entorn familiar es-
table quan les circumstàncies els impedeixen 
viure amb la seva família d’origen.

L’acolliment no és, en cap cas, una adopció. 
Permet el manteniment dels vincles de paren-
tiu de l’infant amb la seva pròpia família i la 
relació, quan es considera adequat. 

Espai d’orientació per a mares i pares
Oferim a mares, pares i adults amb respon-
sabilitats educatives familiars un espai de 
trobada en el qual poder compartir experièn-
cies, resoldre dubtes,  aprendre recursos i 
estratègies personals, emocionals i educatives, 
que facilitin un desenvolupament competent 
de les seves capacitats i habilitats marentals 
i parentals, que els permetin implicar-se de 
manera eficaç en la construcció d’una dinàmica 
familiar positiva.
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ProjeCtes de sensibilitzaCió 
Educació per a la Salut
Xerrades i accions de sensibilització amb 
població adolescent i jove sobre l’Alimenta-
ció, la Salut Sexual i les Drogues, potenciant 
l’educació i la promoció de la salut com a clau 
per a la prevenció d’ actituds, comportaments 
i hàbits que comportin  riscos associats al seu 
benestar físic, psíquic i social. 

Educació mediambiental
Tallers lúdics i educatius amb l’objectiu de 
comprometre els joves amb el 
medi ambient. 

Som.nit
Informació, prevenció i reducció de riscos 
associats al consum de drogues en espais d’oci.  
L’activitat central és la ubicació d’un estand 
informatiu en espais d’oci nocturn o de tarda 
(discoteques, concerts, festes majors, etc.), 
oferint assessorament confidencial, proves 
d’alcoholèmia i anàlisi de substàncies 
sintètiques. 

Prevenció de conductes violentes
Activitats i accions de sensibilització amb 
l’objectiu de prevenir la violència en les seves 
diverses manifestacions entre adolescents i 
joves, afavorint l’adquisició d’habilitats socials i 
capacitats sobre les diferents formes per facili-
tar la resolució de conflictes sense violència.

Coeducació i educació no sexista 
Ajudar adolescents i joves a plantejar-se, des 
d’una visió reflexiva i crítica, les diferents for-
mes de discriminació que existeixen a la nostra 
societat actual, i a descobrir formes coherents 
que fomentin la construcció d’una realitat 
més justa per a totes i tots i avançar cap a la 
igualtat.

CamPanyes 
La Joguina educativa 
L’objectiu principal del projecte és fomentar 
el valor pedagògic i la importància educativa 
de la joguina, entenent-la com un element ve-
hicular per treballar la tolerància, el respecte i 
la igualtat.

Dins del marc del projecte, Creu Roja Joventut 
cada any fa la Campanya de Joguines amb la 
finalitat de cobrir les necessitats d’infants i 
joves de 0 a 14 anys d’arreu de Catalunya i de 
les seves famílies amb dificultats econòmiques, 
que no poden assumir l’adquisició de joguines 
per als seus fills i filles el dia de Reis.

CommemoraCió de dies 
mUndials

dia internacional de les dones 
8 de març

dia internacional de la violència contra les 
dones  
25 de novembre

dia internacional de la lluita contra la sida  
1 de desembre

més de 25.000 infants 
beneficiaris i més de 
70.000 joguines 
distribuïdes anualment.
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Persones immigrades
i reFUgiades

atenCió a Persones 
sol·liCitants d’asil 
i reFUgiades
Adreçat a aquelles persones 
que, per conflictes armats, 
persecució política, religiosa 
o ètnica, fugen del seu país 
en veure amenaçada la seva 
integritat física i sol·liciten asil 
al nostre país.
Contempla, entre d’altres,  
atenció social, jurídica, psi-
cològica, formació i aprenen-
tatge de la llengua, així com 
la cobertura de necessitats 
bàsiques. 

atenCió a Persones 
immigrades
Adreçat a persones estran-
geres nouvingudes que es 
troben en situació de vulne-
rabilitat i requereixen d’una 
atenció especialitzada.

esPais residenCials
Adreçats a persones sol·li-
citants d’asil, refugiades i 
immigrades que es trobin en 
situació d’extrema vulnerabi-
litat, a fi de garantir l’acollida 
i reduir la seva situació de 
vulnerabilitat preparant-los 
per afrontar el seu procés 
d’integració i autonomia.

interVenCió 
al Centre 
d’internament 
d’estrangers de 
barCelona
Vetllar  per la  protecció dels 
drets humans i garantir el res-
pecte a la dignitat humana de 
les persones que es troben en 
situació d’internament.
Accions d’ atenció social, ac-
tivitats lúdiques i formatives i 
mediació social.

donem suport i acollida integral a les persones i 
famílies refugiades i immigrades amb l’objectiu 
de contribuir a millorar la seva qualitat de vida i 
afavorir el seu procés cap a la inclusió.
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Persones 
sense llar

reduir els danys i afavorir una 
adequada gestió dels riscos a què 
s’han d’enfrontar diàriament les 
persones sense llar.

atenCió integral a Persones 
sense llar
Afavorir la cobertura de necessitats bàsiques 
(alimentació, higiene, etc.), facilitar diferents alter-
natives que permetin disminuir  l’estada al carrer 
(allotjament en alberg i recursos propis de l’enti-
tat), fomentar accions de promoció de la salut així 
com potenciar el restabliment de la seva xarxa 
familiar i/o social, que permeti vèncer l’aïllament 
social que els envolta. 

les Unitats d’emergènCia soCial
Són un recurs per l’apropament i reducció de 
danys de les persones que es troben en situació 
de sensellarisme. Estan  orientades a la detecció 
de persones que viuen en situació de carrer i 
tenen dificultats per accedir als diferents recursos 
d’atenció i donar resposta a les necessitats més 
bàsiques. 

eqUiPaments
Amb l’objectiu de cobrir les necessitats bàsiques 
de les persones que accedeixen i possibilitar ini-
ciar un procés d’inclusió mitjançant intervencions 
socioeducatives. Disposen dels següents serveis: 
allotjament nocturn, atenció social i sanitària, 
menjador, higiene i rober, espai de lleure, descans, 
tallers i activitats i consigna.



1919Creu  Roja18 Compromís amb les situacions de vulnerabilitat

dones en risC 
d’exClUsió soCial 
i igUaltat de gènere

Promovem la igualtat entre sexes, 
l’apoderament i el desenvolupament 
personal de les dones des de la perspectiva 
de gènere a través d’un suport integral.

Treballant per superar les desigualtats, la Creu 
Roja promou un visió integral per identificar i 
valorar globalment les situacions donant una 
mirada transversal en clau de gènere i una 
millor resposta. 

sensibilitzaCió i CamPanyes
Per treballar la igualtat d’oportunitats entre 
homes i dones i l’equitat de gènere es porten 
a terme accions de sensibilització a tot el terri-
tori català, posant l’accent amb les campanyes 
del Dia Internacional de la Dona (8 de març) i 
el Dia Internacional contra la Violència vers les 
Dones (25 de novembre). 

atenCió i ProteCCió a 
VíCtimes qUe ViUen ViolènCia 
de gènere (atenPro)
Servei de teleassistència mòbil per a dones en 
situació de violència de gènere que permet, 
només prement un botó, posar-se en contacte 
amb el Centre de Coordinació de la Creu Roja 
en cas d’emergència o necessitat. A més es tre-
balla no només per cobrir les seves necessitats 
més immediates,  sinó per proporcionar-los 
eines per al seu apoderament i desenvolupa-
ment personal lluny de la violència.

Programes d’oCUPaCió 
Atenem les necessitats laborals de les dones 
que es troben en procés de recerca de feina. 
Un dels elements més importants en «itine-
rari d’inserció laboral» és l’augment del nivell 
d’ocupabilitat de les dones participants al pro-
jecte, a través de la formació en competències 
bàsiques i transversals, així com mitjançant la 
formació capacitadora i professionalitzadora 
que els permet arribar en millors condicions al 
mercat laboral.

dones amb sitUaCió de 
diFiCUltat
Per combatre  situacions d’alta vulnerabilitat 
i risc d’exclusió social s’ofereixen des d’ajudes 
a necessitats bàsiques (alimentació, beques 
escolars...) fins a activitats d’assessorament, 
atenció o apoderament, i també programes es-
pecífics de caire psicosocial d’atenció a dones 
víctimes de violència de gènere i als seus fills i 
filles, etc.

traCta d’éssers HUmans
Des de diferents projectes i iniciatives d’in-
tervenció s’aborda aquest fenòmen lligat amb 
l’ explotació que afecta bàsicament a dones 
mitjançant accions específiques d’abordatge 
com entitat que protegeix els drets universals 
de les persones. 

CooPeraCió internaCional
Es treballa des de l’apoderament de les dones, 
amb l’objectiu de contribuir a l’accés i el 
control sobre els recursos materials i econò-
mics, així com de reforçar la participació en els 
espais de presa de decisions, tant en l’ esfera 
pública com privada. Des d’una perspectiva 
holística que mira les relacions de gènere, en 
les llars, la comunitat i en les institucions.
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Persones amb 
diVersitat FUnCional 

Contribuir a que les persones puguin 
desenvolupar activitats sense 
dificultats i en igualtat de condicions.

transPort adaPtat 
Promoure l´accessibilitat de persones amb 
problemes de mobilitat o amb mobilitat reduï-
da per a participar en activitats lúdiques i/o 
especials. 

Platges adaPtades
L’accessibilitat als espais públics és un dels 
problemes freqüents amb què es troben les 
persones amb capacitats diferents. Amb l’ob-
jectiu de contrarestar aquestes limitacions, la 
cadira amfíbia és una eina que permet gaudir 
del bany a aquestes persones. 

t’aComPanyem 
Servei per atendre i facilitar el desplaçament 
de persones amb mobilitat reduïda al Camp 
Nou.  El projecte neix fruit d’un conveni entre 
el Futbol Club Barcelona  i la Creu Roja.
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Persones VUlnerables 
en Països en 
desenVolUPament

llUita Contra les 
desigUaltats entre nord i sUd 
amb ProjeCtes de CooPeraCió 
al desenVolUPament
Milions de persones dels països del Sud sub-
sisteixen en unes dures condicions de vida i en 
una situació de pobresa. Per això, es porten a 
terme projectes de cooperació al desenvolupa-
ment que proposen respostes integrals des de 
la perspectiva del desenvolupament humà que 
faciliten a les persones, grups i comunitats a què 
pertanyen, portar una vida plena conforme a 
les seves necessitats i interessos fomentant les 
seves capacitats i autonomia. Aquests projec-
tes es concentren en països concrets (Bolívia, 
Equador, Nicaragua, Moçambic, Níger i Ruanda) 
per augmentar l’impacte de les accions.

Bolívia
Projectes destinats a reduïr els riscos davant 
els desastres, posant especial atenció a 
amenaces amb una gran incidència, com 
el canvi climàtic, la degradació ambiental i 
processos d’urbanització no planificada. 

Equador i Ruanda
Projectes de desenvolupament socioeconòmic 
orientats a enfortir i diversificar els mitjans 
de vida a mig i llarg termini treballant per la 
millora de l’ocupació, l’enfortiment de les 

capacitats de comercialització i la millora de 
l’emprenedoria i el desenvolupament d’una 
economia solidària i social.

Nicaragua
Apoderament i augment de la participació de 
les dones en les seves comunitats. 

Moçambic
Accions de prevenció, promoció i educació 
per la salut, tant a l’àmbit de malalties 
endèmiques i transmissibles com les de les 
no transmissibles. Activitats orientades a la 
promoció de bones condicions alimentàries 
i nutricionals. 

Níger 
Projectes amb l’objectiu de reduïr les 
conseqüències dels efectes provocats pels 
desastres amb l’objectiu d’estabilitzar la 
situació adoptant un enfocament de prevenció 
i promoció de la salut fonamentalment en 
relació a la salut maternoinfantil. 
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aCCió HUmanitària i resPosta 
a les sitUaCions d’emergènCia
L’acció humanitària pot ser necessària en 
qualsevol moment i en qualsevol punt del 
planeta. Quan es produeix una catàstrofe 
natural cal respondre ràpidament enviant ajut 
humanitari allà on hi hagi l’emergència.

Resposta a situacions d’emergència 
internacional
Davant una catàstrofe, la Creu Roja, envia ma-
terial humanitari i equips especialitzats, com ara 
les Unitats de Resposta en Emergència (ERU), 
en coordinació amb l’acció de la Federació In-
ternacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja. 
Es determina el nombre, tipus de material i ERU 
que s’ha de desplegar en funció de les necessi-
tats, la magnitud, la capacitat del país i els recur-
sos disponibles de la resposta internacional. 
La Creu Roja, compta amb equips especialitzats 
(ERU) en: Cures bàsiques en Salut, Aigua i Sane-
jament, Sanejament massiu, Telecomunicacions, 
Logística i Distribucions. 

Centres logístics d’acció humanitària
Disposem de dos centres logístics. Un situat a 
l’Anoia amb material humanitari no alimentari 
(5.000 mantes, 5.000 tendals de plàstic, 1.000 
kits de cuina, 1.000 kits higiènics familiars i 
3.000 bidons d’aigua de 20l), que ens permet 
donar una resposta immediata a qualsevol 
emergència internacional. Un altre centre 
logístic a Manresa amb 150 allotjaments 
progressius, que permeten proporcionar un 
sostre temporal a la població afectada pel 
desastre.

Acció humanitària sostinguda 
Projectes per donar suport a situacions de 
crisi humanitària a diversos llocs del planeta 
que pateixen una situació d’emergència 
perllongada, com ara la sequera al Sahel i a la 
Banya D’Àfrica.

edUCaCió Per al 
desenVolUPament i 
sensibilitzaCió de la 
PoblaCió Catalana 
Bona part de la feina per millorar les condi-
cions de vida dels països del sud la podem fer 
des de casa nostre a traves d’una educació 
dinàmica i participativa orientada cap l’anàlisi i 
el canvi social per aconseguir el respecte dels 
drets humans, la pau i el desenvolupament 
humà just, equitatiu i sostenible per a tots els 
pobles. 

Campanyes i activitats de sensibilització per 
promoure la consciència d’una ciutadania 
global per tot el territori català:

Acció humanitària, una resposta coordinada.

Pobles Harmonia, alternatives indígenes en un 
món global.

traslladem el nostre compromís solidari a les 
poblacions més vulnerables d’altres països. 
Fem acció Humanitària i Cooperació al 
desenvolupament a tot el món.
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Persones amb 
diFiCUltat d’aCCés 
al merCat laboral

Contribuir a la inclusió social de les 
persones a través d’un element 
clau: l’ocupació.

la Persona, 
PrinCiPal aCtiU de 
l’emPresa
Ens adrecem a les persones 
en situacions de vulnerabilitat 
per raons d’edat, sexe, lloc 
d’origen... 

Acompanyem les perso-
nes amb dificultats d’accés 
i manteniment al mercat 
laboral, en el reconeixement 
i la potenciació de les seves 
competències personals i la-
borals per augmentar la seva 
ocupabilitat.

Construim amb les persones 
el seu itinerari personalitzat  
per multiplicar les opcions 
ocupacionals, apoderant-les, 
facilitant la formació, qualifi-
cació i capacitació professio-
nal i apropant-les a la realitat 
laboral actual.

Establim un víncle de con-
fiança, aspecte clau en els 
processos d’inserció.

els Valors de 
les emPreses 
ConstrUeixen Una 
soCietat més jUsta 
i sostenible
Assessorem entorn al model 
de gestió per competències, 
ens apropem a les necessitats 
de recursos humans de les 
empreses amb una estratègia 
conjunta i cooperativa en 
benefici de la comunitat local.

Facilitem la integració de les 
persones que millor s’ajusten 
a les necessitats concretes 
d’un lloc de treball determi-
nat. Impulsem els valors d’una 
nova gestió empresarial: la 
diversitat, la igualtat d’oportu-
nitats,  la coresponsabilitat.

Gestionem ofertes laborals i 
preselecció de candidatures, 
seguiment i suport posterior a 
la contractació.

Competències professionals, 
habilitats personals, camins singulars 
cap a la inserció laboral.
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Persones grans 
i Persones amb 
dePendènCia 

afavorim l’envelliment sense perdre 
qualitat de vida.

enVelliment aCtiU

Els programes tenen com objectiu millorar 
la qualitat de vida de les persones grans i els 
seus familiars en el procés d’envelliment i 
promoure entorns positius i segurs, comptant 
amb el voluntariat com agent de canvi en:

Programes de suport a domicili
Suport personalitzat amb acompanyaments 
dins i fora del domicili amb voluntariat, procu-
rant facilitar també suport en aquelles ajudes 
més urgents que es detectin (fent valoracions 
integrals i facilitant altres prestacions). Per 
altra banda, amb l’objectiu que les persones 
grans tinguin el màxim d’autonomia dins el 
domicili, facilitem l’adaptació de l’entorn i 
proporcionem productes de suport. 

Programes de promoció de l’envelliment 
actiu i de participació i relació amb l’entorn
Activitats perquè les persones grans es man-
tinguin actives, facin exercici físic i es relacionin 
amb el seu entorn social, evitant la soledat i 
l’aïllament (amb sortides lúdiques, tallers, xerra-
des, etc.)

Dinamització de residències i centres de dia:
Col·laborem en la gestió i/o dinamització 
d’equipaments de caire social adreçats a gent 
gran o a persones amb dependència.

Activitats a persones amb dificultats de 
memòria 
En l’àmbit preventiu, aquests projectes s’adre-
cen a persones que volen reforçar i conèixer 
millor els factors que potencien la memòria 
en l’envelliment, així com activitats dirigides 
a persones grans que tenen deteriorament 
cognitiu lleu o moderat, ajudant-les a mantenir 
les funcions cognitives (memòria, atenció, llen-
guatge, càlcul, orientació, raonament...) per tal 

de preservar les activitats de la seva vida diària 
el major temps possible. També es compta 
amb el suport tecnològic del Servei de 
Videoatenció: servei d’estimulació cognitiva 
que permet treballar la memòria, l’atenció i el 
llenguatge a través del televisor de casa amb 
un guiatge personalitzat.

serVeis d’atenCió Permanent

La tecnologia al servei de les persones ens 
permet donar serveis que promouen entorns 
d’autonomia segurs i respectuosos amb les 
persones, amb atenció permanent 24 hores i 
365 dies de l’any.

Teleassistència domiciliària (TAD)
Amb més de 25 anys d’experiència, és un 
servei que només prement un botó ofereix una 
resposta immediata en situacions d’emergèn-
cia quan la persona usuària és a casa. Per altra 
banda, també ofereix companyia i seguiment 
a moltes persones que sovint viuen soles o 
passen temps soles amb caràcter preventiu.

Localitzador Personal (LOPE)
Localitzem permanentment persones amb 
deteriorament cognitiu lleu o moderat (Al-
zheimer, demències...) i avisem en situacions 
potencialment perilloses per que puguin tenir 
més autonomia donant tranquil·litat als fami-
liars i persones cuidadores .

Teleassistència mòbil (TAM)
Oferim seguretat i tranquil·litat per mitjà de 
la teleassistència quan la persona usuària 
està fora del domicili, amb la possibilitat de 
localitzar-les geogràficament (GPS) en cas 
d’urgència. 
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sUPort a les Persones 
CUidadores
El paper de les persones cuidadores és vital 
quan es presenten situacions de dependèn-
cia. Les persones cuidadores poden viure per 
aquest fet diversos problemes (de salut, orga-
nitzatius...) i en ocasions, requereixen suport 
i acompanyament per desenvolupar millor 
aquesta tasca.

Programa per a l’atenció integral de perso-
nes cuidadores familiars
Suport a domicili, atenció telefònica i virtual, 
formació grupal o individual, atenent també als 
cuidadors de zones rurals i/o poc habitades. 

Formacions per a persones cuidadores 
Millorar l’atenció i la qualitat de vida  de les 
persones cuidadores i dependents, fent-los 
conscients de la importància de l’autocura, a 
més de dotar-los  de coneixements necessaris 
per a portar a terme la seva tasca.

Grups de suport per a persones 
cuidadores i de respir 
Espais de suport emocional perquè les perso-
nes cuidadores puguin expressar i compartir 
l’experiència de la cura, i poder també crear 
espais de descans i d’autocura. Es promou la 
creació de Grups d’Ajuda Mútua (GAMs).

atenCió a sitUaCions 
d’esPeCial ComPlexitat
Fem projectes adreçats especialment 
a situacions que poden provocar una 
vulnerabilitat afegida a la situació 
d’envelliment.

La soledat a través de: 
Programa “Sempre acompanyats”
Programa d’intervenció comunitària que 
té l’objectiu de pal·liar les conseqüències 
negatives de la  soledat de les persones grans, 
a través d’accions de sensibilització, prevenció, 
detecció i intervenció de casos fomentant el 
reforç i la creació de vincles. 
Projecte desenvolupat amb l’Obra Social 
“la Caixa”.

Enred@t
Amb l’objectiu de reduïr l’aïllament es treballa 
la creació d’una xarxa social entre persones 
grans que estan en els seus domicilis, mit-
jançant un punt de trobada virtual a través de 
videoconferències, que es realitzen amb una 
tableta de fàcil ús. 

VUlneraCió de drets 
Els maltractaments a la gent gran és una 
realitat poc visualitzada però que cal donar-hi 
resposta. Per això proporcionem accions de 
sensibilització i capacitació al voluntariat i 
agents dels entorns de proximitat perquè ac-
tuin com a promotors del bon tracte i defensin 
els drets de les persones grans, així com siguin 
detectors de situacions de vulnerabilitat a les 
que caldrà donar respostes específiques.

el voluntariat és un 
agent de canvi per a un 
envelliment saludable
de les persones grans.
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Persones sota mesUres 
PenitenCiàries 

aCtiVitats lúdiqUes i 
FormatiVes
Organització d’activitats d’oci i lleure vincu-
lades a les diferents festivitats, realització de 
tallers (manualitats, relaxació, cuina), video-
fòrums, exposicions, col·loquis...
Realització de cursos del catàleg formatiu de la 
Creu Roja.

aCtiVitats amb els inFants i 
Per als inFants
S’ofereixen espais de joc als infants visitants 
de familiars interns. També es realitza l’acom-
panyament diari d’infants residents a l’escola 
bressol.

VolUntariat Per a  interns
S’ofereix la participació en activitats de vo-
luntariat de l’entitat a persones internes que 
es troben en tercer grau o règim semiobert. 
Amb l’objectiu de sensibilitzar a les persones 
privades de llibertat sobre els valors de la 
responsabilitat, la participació social i el volun-
tariat, a través de la participació en activitats 
amb reconeixement social positiu, alhora que 
s’apropen a la realitat social fora de la presó.

afavorir la participació activa 
dels interns i reduir l’aïllament 
i la pèrdua de contacte amb 
l’entorn social.
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Persones en salUt

Prevenim malalties o accidents,  promovem 
hàbits i estils de vida saludables i atenem 
persones amb malalties avançades, 
addiccions o ViH/sida.

PreVenCió i sensibilitzaCió
Prevenir malalties transmissibles, així com la 
Sida, la tuberculosis i la hepatitis vírica. 

Onada de fred i calor. 

Prevenció d’accidents: domèstics, tràfic, d’oci 
i temps de lleure, etc. 

Sensibilització sobre la importància de donar 
sang (Conveni amb el Banc de Sang i Teixits de 
Catalunya). 

Promoció de l’alimentació saludable. 

salUt Constant
Es té cura de la salut de les persones majors 
de 65 anys en el seu procés d’envelliment, 
reduint l’impacte negatiu que sobre la salut 
poden provocar algunes malalties, abordant 
també la cronicitat des de la seva vessant més 
preventiva. 

atenCió integral a Persones 
amb malalties aVançades i als 
seUs Familiars
Les persones amb malalties avançades reque-
reixen una atenció especialitzada en cures 
pal·liatives i també en suport psicològic i emo-
cional. Es porta a terme un programa basat en 
un model d’atenció psicosocial tan per les per-
sones malaltes com també per als seus familiars. 
Projecte desenvolupat amb l’Obra Social 
“la Caixa”.

Fi de Vida i soledat
En el “Programa de suport a la soledat i fi de 
vida”, el voluntariat és l’eix de la intervenció 
amb persones que tenen situacions de soledat 
i que s’aproximen al final de la vida.
Projecte desenvolupat amb l’Obra Social 
“la Caixa”.

Persones amb addiCCions
Prevenir, pal·liar o reduir els danys que les 
addiccions poden provocar, limitant la voluntat 
de les persones, afectant la seva salut i posant 
en risc la seva seguretat.

Centre d’Atenció i Seguiment de Toxicòmans 
(CAS)
És un centre de tractament i seguiment de dro-
godependències integrat en la xarxa d’atenció 
a les drogodependències de la Generalitat de 
Catalunya.

Servei d’Atenció i Prevenció Sociosanitària 
(SAPS)
L’objectiu és establir contacte amb les perso-
nes que estan fora de les xarxes assistencials, 
tant sanitàries com socials, i millorar les seves 
condicions de vida, minimitzant els efectes 
relacionats amb la dependència a les drogues.

Persones aFeCtades Per 
ViH/sida 
Atenció i reducció el nombre de nous casos.

Programa d’Atenció Domiciliària a Malalts de Sida 
(PADS)
De manera personalitzada i a través d’un equip 
especialitzat, s’ofereix atenció sociosanitària a 
domicili i suport emocional tant a les persones 
malaltes com als seu familiars. Es promouen me-
sures higièniques, de nutrició i educació sanitària.

Casa d’Acollida
Recurs alternatiu d’acollida, adreçat a perso-
nes afectades pel VIH, que no disposen d’un 
entorn familiar i social que pugui responsabi-
litzar-se de la seva cura, juntament amb una 
manca de recursos econòmics. L’objectiu final 
és la inserció sociolaboral. Activitats que s’ofe-
reixen: atenció sanitària, social, assessorament 
jurídic, activitats culturals, etc.
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Persones ateses 
en soCors i 
emergènCies

PreVenCió i assistènCia
Actuacions d’organització i atenció sociosani-
tària per a la cobertura d’un acte o esdeveni-
ment on poden existir riscos previsibles donat 
a una gran afluència de persones o a les carac-
terístiques especials de l’esdeveniment, ja sigui 
aquàtic o terrestre (competicions esportives, 
concerts, festes, platges, etc). 

L’objectiu principal és augmentar la rapidesa 
i eficàcia en la resposta als accidents que pu-
guin produir-se, activant la cadena assistencial 
en menys d’un minut.

salVament marítim
Tasques de salvaguarda de la vida humana al 
mar i de lluita contra la contaminació marítima i 
costanera. A través d’un conveni amb la Socie-
tat de salvament i seguretat marítima (SASE-
MAR), equips de voluntariat tripulen diverses 
embarcacions que estan operatives durant els 
365 de l’any per actuar en cas d’emergència. 

interVenCió en emergènCies
A Catalunya comptem amb cuatre grups 
organitzats per emergències, (ERIE, Equips de 
Resposta Inmediata en Emergències).

ERIE d’Intervenció Psicosocial 
Suport emocional i acompanyament als afec-
tats i familiars en situacions de catàstrofes i 
accidents, tant a Catalunya com a la resta del 
món. Integrat per 250 persones entre profes-
sionals de la psicologia, la medicina, la inferme-
ria, el treball social o el socorrisme. 

ERIE de rastreig i Recerca amb Gossos 
Tasca de localització de persones desaparegu-
des a través d’un equip de prop de 50 gossos 
ensinistrats amb els seus respectius guies amb 
voluntariat de la Creu Roja utilitzant la tècnica 
de rastreig. Els gossos són ensinistrats a través 
de l’ensinistrament per recompensa sense 
càstig. 

ERIE d’alberg i refugi 
Aquest grup de resposta immediata té com 
objectiu  el subministrament  i distribució 
d’elements d’abric, alimentació i higiene 
així com organitzar i instal·lar àrees d’alberg 
provisional quan l’emergència provoca el des-
plaçament del propi domicili de les persones 
afectades.

ERIE de recerca i rastreig en medi terrestre 
Accions de recerca per a la localització de 
persones desaparegudes en espais oberts, 
zones de muntanya, etc, durant el desenvo-
lupament d’activitats lúdiques, esportives, 
professionals o quotidianes i de salvament, 
per a transportar en condicions de seguretat 
a les víctimes i posar-les a disposició de poder 
ser transferides a un mitjà d’evacuació per al 
seu trasllat al centre sanitari de referència, 
alberg, etc.

Unitat de ComUniCaCió en 
emergènCies
Un equip de periodistes i comunicadors, 
gestors de xarxes socials, voluntariat i treba-
lladors laborals, comuniquen i donen consells 
en temps real i amb respecte a la sensibilitat 
social en situacions d’emergència, tant interna-
cionals com a casa nostra. 

1. Reconeixe-
ment precoç i 
demanar ajuda 
per prevenir 
l’aturada 
cardíaca

2. Reanimació 
cardio pulmo-
nar Precoç 
per guanyar 
temps.

3. Desfribi-
l·lació precoç 
per reiniciar 
el cor.

4. Cures pos-
tresuscitació 
per restaurar 
la qualitat de 
vida.
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Persones 
ComPromeses amb 
els drets HUmans

FormaCió i diFUsió
Els principis bàsics dels Drets Humans i el Dret 
Internacional Humanitari es difonen entre la 
població per estendre els valors del respecte, 
la igualtat, la solidaritat i la cultura de la pau 
entre els infants, joves i adults.  

Seminaris de Dret Internacional Humanitari 
amb diverses universitats catalanes
Anàlisi, reflexió i debat sobre Dret Internacio-
nal Humanitari amb la presència de reconeguts 
especialistes en la matèria.

Formacions online sobre Drets Humans i Dret 
Internacional Humanitari
Coneixement de les diverses temàtiques a 
través de la xarxa.

Accions de difusió a escoles i  instituts
Treball formatiu en edat escolar.

Diplomàcia Humanitària
Disseny i impartició  de formacions en Di-
plomàcia Humanitària i estratègies d’imple-
mentació i desenvolupament territorial com a 
eina per prevenir i reduir la vulnerabilitat. 

estUdi, inVestigaCió 
i assessorament
Referent en Drets Humans i Dret Interna-
cional Humanitari, la Creu Roja fa una tasca 
d’assessorament per a institucions públi-
ques i privades a l’hora d’elaborar informes i 
publicacions sobre aquesta matèria. S’editen 
materials de difusió que conformen una 
biblioteca pròpia sobre DIH i que forma part 
de la xarxa de Biblioteques de Catalunya. 

PromoCió i sensibilitzaCió
La sensibilització entre la ciutadania és 
l’objectiu bàsic de la promoció del coneixe-
ment i el respecte dels Drets Humans. A 
través de la Xarxa de Referents en Principis i 
Valors Humanitaris, formada per un equip de 
voluntariat de més de 60 persones, es poden 
fer arribar les campanyes de sensibilització a 
tot Catalunya.

Davant la crisi el valor de les persones 
Propostes de sensibilització i reflexió al voltant 
dels valors de la solidaritat i la convivència en 
la nostra quotidianitat.

Un tomb per la ciutat
Conte que té per objectiu promocionar 
actituds i valors humanitaris que afavoreixin la 
transformació social i la cultura de la pau.

El nostre món en guerra
Exposició per cridar l’atenció al món sobre les 
històries personals de pèrdua i patiment que 
succeeixen durant els conflictes armats. 

Història d’una idea 
Exposició basada en el còmic de Moebius que 
recorre els orígens i les actuacions del Movi-
ment Internacional de la Creu Roja i la Mitja 
Lluna Roja des de 1859 fins els nostres dies. 

Titelles per la pau
Projecte que transmet, d’una manera lúdica i 
alhora educativa, els Principis i Valors Humani-
taris claus pel desenvolupament de la cultura 
de la pau als infants de Catalunya.

Més Drets , més humans
És una aplicació per web i Facebook on els 
participants han d’escollir un dels 15 perso-
natges que representen els diferents Drets 
Humans recollits a la Declaració Universal dels 
Drets Humans i unir-se a una cadena virtual 
per tal d’expandir el respecte pels Drets Hu-
mans (www.mesdretsmeshumans.org).

Ciutat 10
El joc dels Drets Humans a la Ciutat pretén 
construir unes ciutats dotades de recursos i 
accions destinades al respecte dels drets i els 
deures dels ciutadans.
Es disposa d’una aplicació per a mòbils amb 
intencionalitat pedagògica amb l’objectiu de 
sensibilitzar sobre la importància de garantir 
els Drets Humans.

treballant per la
dignitat humana.
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Persones en eqUilibri 
amb el medi ambient 
Fomentar la defensa del medi ambient 
mitjançant accions d’informació, sensibilització i 
millora ambiental amb la finalitat de millorar les 
condicions de sostenibilitat de l’entorn.

Les accions que desenvolupem al Pla de Medi 
Ambient són aquelles que permeten a totes 
les persones participar en la defensa del medi 
ambient a traves del Voluntariat i la participa-
ció social.

ProjeCtes
Qualitat ambiental.
Educació i sensibilització ambiental.
Protecció i millora de l’entorn.

línies d’aCtUaCió
Millora i protecció ambiental en entorns 
naturals.
Desenvolupament sostenible i la mitigació 
dels efectes dels problemes ambientals en 
les poblacions vulnerables.
Incrementar l’educació ambiental a través de 
campanyes, projectes educatius i de sensibi-
lització, fomació, tallers ambientals, neteja del 
medi, etc.

millorar les capacitats 
tècniques i personals 
de les persones.

Col.leCtiUs Formats

Persones vulnerables per a facilitar els seus  
processos d’ inclusió i apoderament. 

Persones voluntàries i personal laboral de la 
pròpia Creu Roja per a millorar l’eficiència en 
les intervencions.

Persones externes a l’entitat per a ajudar-les
a millorar les seves competències tècniques.

tiPUs de FormaCió 

Formació en Salut i Socors 
Tenen l’objectiu de convertir tant el voluntariat 
com a la població en general en personal 
qualificat preparat per actuar quan sigui 
necessari. 

Formació en Intervenció Social 
A l’hora d’ajudar a les persones cal conèixer 
quines són les seves característiques per 
poder aconseguir el millor tracte personal 
possible.

Escola d’educadors i educadores de Creu 
Roja Joventut
Formar, educar i transmetre als membres de la 
institució, als joves i a la població en general, 
els valors i la forma de fer de CRJ a través dels 
seus àmbits d’acció. 

Formació a distància 
S’adapten a la persona usuària per superar 
les barreres del temps i l’espai. Mitjançant el 
suport tècnic de la UOC, s’imparteixen cursos 
amb titulació pròpia de la Creu Roja.

Persones en 
FormaCió
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la Força HUmana 
de la CreU roja

Persones VolUntàries
El voluntariat constitueix un dels 7 principis 
fonamentals de la Creu Roja i una de les forces 
principals. La tasca voluntària és fonamental 
per a dur a terme els projectes de la institució 
humanitària en tots els seus àmbits 
d’intervenció. 
 
Persones sòCies 
Ser soci o sòcia és formar part de l’organització 
humanitària per a lluitar activament pels valors 
socials, alhora que es canalitza el dret a la 
solidaritat de la ciutadania i empreses a través 
de la nostra entitat.

Persones treballadores 
La tasca del voluntariat està estructurada i 
dinamitzada pel personal laboral.

emPreses i entitats 
Col·laboradores 
S’ofereix al teixit empresarial diferents mane-
res de col·laboració, adaptables als objectius i 
les prioritats de les empreses (Donacions per 
campanyes, emergències, voluntariat social 
corporatiu, producte, ocupació, etc), així com 
aliances amb administracions públiques i d’al-
tres entitats per a desenvolupar conjuntament 
accions socials i humanitàries. 

Assemblees 
de la Creu Roja

Punts de 
presència 

Municipis amb cobertura 
de la Creu Roja

99

208

855

Empreses

Persones Treballadores 

Persones Voluntàries 

Persones Sòcies 

18.000
220.000

9.000

1.200

43Creu  Roja
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Centre de CoordinaCió 
En funcionament les 24 hores al dia dels 365
dies l’any.
Atenció continuada i personalitzada als
usuaris/àries dels projectes de Teleassistèn-
cia Domiciliària i Mòbil. Seguiment i localitza-
ció als usuaris/àries de Servei LOPE (perso-
nes amb deteriorament cognitiu, Síndrome 
de Down, autisme, malalties mentals...), 
mitjançant l’aplicació de localització conti-
nuada via GPS i LBS.
Sessions de Vídeo Atenció, amb l’objectiu de
realitzar estimulació cognitiva.
Orientació, informació i suport als cuidadors
i cuidadores de persones amb situació de 
dependència mitjançant el telèfon d’infor-
mació gratuïta (900.365.100).
Suport a les situacions d’emergència i als
serveis preventius de risc previsible, tant en
medi aquàtic com en medi terrestre.
Gestió telefònica i continuada dels telèfons
d’atenció per a persones sòcies i voluntariat i
també per al públic general (902.22.22.92).
Gestió i suport a les campanyes de captació
de fons de la Creu Roja, com en el Sorteig de
l’Or, captació de nous socis, etc.
Elaboració d’enquestes d’opinió per a temes
concrets, com per exemple les de l’Observa-
tori de la Vulnerabilitat o altres campanyes o
projectes concrets.
Més d’1 milió de trucades i intervencions
cada any.

Fonts de Finançament 
Quotes de les persones i empreses sòcies. 
Subvencions i ajuts de les administracions 
públiques.
Aportacions d’entitats, empreses i particulars.
Beneficis de diversos sortejos autoritzats 
per l’Estat. 
Rendiments de patrimoni.
Aportacions i contraprestacions per servei i 
prestacions socials i assistencials.
Herències i llegats.

transParènCia i rendiCió de 
ComPtes
Gestió, control i informació pública a què la 
institució sotmet la seva actuació:

Auditories externes de comptes anuals i 
impacte de projectes. 
Sistema propi del Moviment Internacional 
de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja. 
“NGO Benchmarking Standard”
Consell de protecció de Creu Roja Espan-
yola.
Llei de Subvencions i control de les adminis-
tracions públiques.
ONG de Desenvolupament acreditada per 
l’Agència Espanyola de Cooperació Interna-
cional (AECI).  
Conveni de col·laboració i presentació de 
justificacions a ECHO.  
Concursos per a les adquisicions i aliena-
cions de béns i serveis. 
Norma ISO 9001/2000.
Codis de conductes de les diferents coordi-
nadores i plataformes on participa l’entitat. 
Revista periòdica i memòries. 

Una organitzaCió 
eFiCaç i eFiCient 

esPais de PartiCiPaCió 

ComUniCaCió 
Per a la Creu Roja, és fonamental, no només
informar de les seves activitats, sinó també
sensibilitzar la ciutadania, els poders públics
i els agents socials i econòmics sobre el res-
pecte dels drets humans, especialment entre
les persones en situació més vulnerable, així
com animar-los a col·laborar amb la institució
humanitària. Alhora que tractem d’ampliar la
nostra base social, també considerem igual-
ment important informar amb transparència
de la nostra acció humanitària a les persones
que ja col·laboren amb nosaltres.
Per tot això, difonem els nostres missatges a
través dels mitjans de comunicació, els suports
digitals i audiovisuals i les xarxes socials i ho
fem cada vegada més de forma descentra-
litzada arreu del territori, comunicant des 
de la proximitat què fem en cada municipi o 
comarca.

innoVaCió i estUdis
L’Observatori de la Creu Roja a Catalunya és
un espai d’anàlisi i investigació que la institució
humanitària va crear l’any 2011. Fins al mo-
ment, s’ha centrat a analitzar el perfil i necessi-
tats de les persones en situació vulnerable
ateses per la institució, a partir d’enquestes
telefòniques, per tal d’adequar el màxim l’acció
humanitària de la Creu Roja a allò que reque-
reixen. Mitjançant la difusió dels resultats dels
seus estudis i la diplomàcia humanitària, també
ha permès sensibilitzar l’opinió pública i, espe-
cialment, aquells actors polítics o econòmics
amb capacitat d’incidir sobre les condicions de
vida dels més vulnerables.

     



Assemblea Centre Adreça Telèfon

Catalunya autonòmic Joan d'Àustria, 118-124 08018 BARCELONA 93 300 65 65

barcelona Provincial Joan d'Àustria, 118-124 08018 BARCELONA 93 300 65 65

alt maresme Oficina Comarcal Sant Joan, 87 08397 PINEDA DE MAR 93 762 54 11

alt Penedès Oficina Comarcal Eugeni d’Ors, 22 08720
VILAFRANCA 
DEL PENEDÈS

93 891 53 00

anoia Oficina Comarcal Les Comes, 34 08700 IGUALADA 93 803 07 89

argentona-dosrius-òrrius Oficina Local Enric Granados, 5 08310 ARGENTONA 93 797 16 56

baix llobregat Centre Oficina Comarcal Av. València, 24 08750 MOLINS DE REI 93 668 18 18

baix llobregat nord Oficina Comarcal Sant Llorenç d'Hortons, 5 08760 MARTORELL 93 775 05 50

barcelona Oficina Local Joan d’Àustria, 118-124 08018 BARCELONA 93 300 65 65

barcelonès nord Oficina Comarcal Av. Alfons XIII, 349 (entre blocs A i B) 08918 BADALONA 93 464 06 09

berguedà Oficina Comarcal Pl. Europa, 10 08600 BERGA 93 821 33 11

Caldes d’estrac-sant 
Vicenç montalt Oficina Local Pl. Vila, s/n 4a planta - Ajuntament 08393

CALDES D’ES-
TRAC

93 791 25 65

Caldes–Palau–sant Feliu Oficina Local Anselm Clavé, 5 bis 08140
CALDES DE 
MONTBUI

93 865 10 01

Cardona Oficina Local Passeig Mossèn Joan Riba, 13 Baixos 08261 CARDONA 93 869 12 12

Castelldefels–gavà–begues Oficina Local Av. 1 de Maig, 12 08860 CASTELLDEFELS 93 665 82 51

Cerdanyola–ripollet–
montcada Oficina Comarcal Av. de la Creu Roja, 25-29 08290

CERDANYOLA 
DEL VALLÈS

93 691 61 61

Cornellà de llobregat Oficina Local Rubió i Ors, 104 08940
CORNELLÀ DE 
LLOBREGAT

93 474 14 12 

el masnou–alella–teià Oficina Local Carretera N-II, Km. 636 08320 EL MASNOU 93 555 21 21

el Prat de llobregat Oficina Local Doctor Soler i Torrents, 7 08820
EL PRAT DE 
LLOBREGAT

93 370 86 61

esplugues de llobregat–
sant just desvern Oficina Comarcal Severo Ochoa, 14 Local 2 08950

ESPLUGUES DE 
LLOBREGAT

93 371 82 02

granollers Oficina Comarcal Joan Prim, 38 08402 GRANOLLERS 93 861 12 40

l'Hospitalet de llobregat Oficina Local Miquel Peiró i Victori, 47 08906
L'HOSPITALET 
DE LLOBREGAT

93 334 97 55

manresa Oficina Local Joc de la Pilota, 6 - Edifici El Portal 08240 MANRESA 93 872 56 44

maresme Centre Oficina Comarcal Narcís Monturiol, 3 08360 CANET DE MAR 93 795 44 44

mataró–
sant andreu de llavaneres Oficina Local Energia, 11 08304 MATARÓ 93 741 02 25

moianès Oficina Comarcal Carretera de Manresa, 47 08180 MOIÀ 93 830 12 01

mollet del Vallès-baix Vallès Oficina Local Enric Rosés, 5 08100
MOLLET DEL 
VALLÈS

93 544 53 56

montgat–tiana Oficina Local Pau Alsina, 10 baixos 1-2 08390 MONTGAT 93 469 00 01

muntanya de montserrat Delegació Balmes, 19 08691
MONISTROL DE 
MONTSERRAT

93 238 22 36

osona Oficina Comarcal Molí de'n Saborit, 5-7 08500 VIC 93 885 62 62

Premià de mar Oficina Local Camí Ral, 240 08330 PREMIÀ DE MAR 93 752 24 95

sabadell Oficina Local Marquès de Comillas, 97 08202 SABADELL 93 726 55 55

Assemblea Centre Adreça Telèfon

sallent Oficina Local Sant Bernat, 29 08650 SALLENT 93 837 09 44

sant boi de llobregat Oficina Local Av. Marina, 1 08830
SANT BOI DE 
LLOBREGAT

93 630 31 31

sant Celoni i baix montseny Oficina Comarcal Carretera Vella, 86 08470 SANT CELONI 93 867 26 04

sant Cugat del Vallès-
rubí-Valldoreix

Oficina Comarcal, 
Punt de Trobada i 
Centre Terapèutic

Sant Juli, 2 08173
SANT CUGAT 
DEL VALLÈS

93 674 23 83

sant Feliu de llobregat Oficina Local
Ramon i Cajal, 49 - Piscina 
Escorxador

08980
SANT FELIU DE 
LLOBREGAT

93 666 03 53

sant joan despí Oficina Local Samontà, 31 08970
SANT JOAN 
DESPÍ

93 373 37 58

sentmenat Delegació Francesc Layret, 3 08181 SENTMENAT 93 715 23 12

sitges Oficina Local Plaça Hospital, 5 08870 SITGES 93 894 02 26

terrassa Oficina Local Fra Bonaventura Gran, 10 08224 TERRASSA 93 788 14 41

Vallirana Oficina Local Carretera N-340, km. 1,235 08759 VALLIRANA 93 683 12 24

Viladecans Oficina Local Carles Altés, 11-13 08840 VILADECANS 93 637 39 01

Vilanova i la geltrú Oficina Local Havana, 4 08800
VILANOVA I LA 
GELTRÚ

93 814 30 30

Vilassar de mar Oficina Local Sant Jaume, 38 baixos 08340
VILASSAR DE 
MAR

93 759 22 22

girona Provincial Bonastruc de Porta, 13 17001 GIRONA 972 22 22 22

arbúcies Oficina Local Estenedors, 44  (Hotel d’Entitats) 17401 ARBÚCIES 972 16 20 20

blanes–lloret de mar–
tossa de mar Oficina Local Sant Jaume, 12 17300 BLANES 972 34 81 30

Figueres Oficina Local Albert Cotó, 1 17600 FIGUERES 972 67 29 39

girona Oficina Local Bonastruc de Porta, 13 17001 GIRONA 972 22 22 22

la Cerdanya Oficina Comarcal Raval de les Monges, 17 1er 17520 PUIGCERDÀ 972 88 05 47

la garrotxa Oficina Comarcal Hondures, 3 17800 OLOT 972 27 22 22

la jonquera Delegació Carles Bosch de la Trinxeria, 12 17700 LA JONQUERA 972 55 43 83

llagostera –
Cassà de la selva Oficina Local Barceloneta, 4 17240 LLAGOSTERA 972 83 02 54

llançà Oficina Local La Selva, 17 2a 17490 LLANÇÀ 629 708 071

Palafrugell Oficina Local Ample, 130 17200 PALAFRUGELL 972 30 09 92

Palamós Oficina Local Mercè, 17 17230 PALAMÓS 972 60 22 11

Pla de l’estany Delegació Josep Tarradellas, 16 17820 BANYOLES 972 58 25 76

ripoll Oficina Local Carretera  C-17, km 93 17500 RIPOLL 972 70 06 01

roses–Castelló d’empúries Oficina Local Gran Via Pau Casals, 210 entresòl 17480 ROSES 972 25 68 28

sant Feliu de guíxols –
Vall d’aro Oficina Local Ctra. de Palamós, s/n 17220

SANT FELIU DE 
GUÍXOLS

972 82 22 00

santa Coloma de Farners Oficina Local Verge Maria, 27 baixos 17430
SANTA COLOMA 
DE FARNERS

972 87 74 84

torroella de montgrí Oficina Local Llibertat, 48 17257
TORROELLA DE 
MONTGRÍ

972 76 11 11

Vall de Camprodon Oficina Local Passeig Muralla, 10 bis 17867 CAMPRODON 972 74 04 23
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lleida Provincial Henry Dunant, 1 25003 LLEIDA 973 27 99 00

agramunt Oficina Local Av. Mariano Jolonch, 52 25310 AGRAMUNT 973 39 08 80

almacelles Oficina Local Dr. Despujol, s/n 25100 ALMACELLES 973 74 10 57

alta ribagorça Oficina Comarcal Noguera de Tort, 1 25700
EL PONT DE 
SUERT

973 69 02 85

alt Urgell Oficina Comarcal
Pg del Parc, s/n (costat caserna 
Bombers)

25700
LA SEU 
D’URGELL

   619753659 

la noguera Oficina Comarcal Ctra.Comarcal 1313 K 24 25600 BALAGUER 973 44 57 95

la segarra Oficina Comarcal Av. Guissona, 6 25200 CERVERA 973 53 20 84

les garrigues Oficina Comarcal Av. Francesc Macià, 52 25400
LES BORGES 
BLANQUES

973 14 34 93

lleida Oficina Local  Henry Dunant, 1 25003 LLEIDA 973 27 99 00

Pallars jussà Oficina Comarcal Respiri, 1 25620 TREMP 973 65 29 54

Pallars sobirà Oficina Comarcal Ctra N-260, Km. 280,5 25560 SORT 973 62 01 64

Pla d’Urgell Oficina Comarcal Av. Jaume I, s/n 25230 MOLLERUSSA 973 71 12 82

solsonès Oficina Comarcal Ctra. Manresa, s/n 25280 SOLSONA 973 48 06 52

l’Urgell Oficina Comarcal AAv. Catalunya, 51 25300 TÀRREGA 973 50 06 79

tarragona Provincial Av. Andorra, 61 43002 TARRAGONA
9977 24 47 
69

alcanar Oficina Local Miquel Farreras, 12 entresòl 43530 ALCANAR 977 61 36 46

alt Camp Oficina Comarcal 
Centre de dia 

Creu de Cames, 31 43800 VALLS 977 61 36 46

amposta Oficina Local Cervantes, s/n (cantonada Murillo) 43870 AMPOSTA 977 70 26 80

baix Penedès Oficina Comarcal Av. Jaume Carner, s/n 43700 EL VENDRELL 977 66 11 41

Calafell-Cunit Oficina Local Pg. Estació, s/n 43820 CALAFELL 627 422 222

Cambrils Oficina Local Cristòfor Colom, 22 43850 CAMBRILS 977 79 49 97

deltebre Oficina Local ACtra. del Far de Buda, s/n 43580 MDELTEBRE 977 48 10 06

gandesa–móra d’ebre–ascó Oficina Comarcal Av. Comarques Catalanes, 93 43740 MÓRA D’EBRE 977 40 22 22

la sènia Oficina Local Av. Generalitat, 9 43560 LA SÈNIA 977 57 00 97

l’ametlla de mar Oficina Local Passeig Marítim, s/n 43860
L’AMETLLA DE 
MAR

977 49 36 64

l’ampolla Delegació Banys, 2 entl. 43895 L’AMPOLLA 977 59 30 30

mont-roig del Camp Oficina Local Roca, 5 baixos 43300
MONTROIG DEL 
CAMP

977 81 11 17

móra la nova Oficina Local Pau Casals, 10 baixos 43770 MÓRA LA NOVA 977 40 16 13

Priorat Oficina Comarcal Ctra. Alcolea del Pinar, s/n 43730 FALSET 977 83 05 89

reus Oficina Local Dr. Ferran, 33-37 43202 REUS 977 32 05 56

sant Carles de la ràpita Delegació (actualment sense seu social) 43540
SANT CARLES 
DE LA RÀPITA

977 70 26 80

sant jaume d’enveja Delegació Ctra. del Far de Buda, s/n 43580 DELTEBRE 977 48 10 06

tarragona Oficina Local Av. Andorra, 61 43002 TARRAGONA 977 24 47 69

tortosa Oficina Local Berenguer IV, 34 43500 TORTOSA 977 44 44 44

Vila-seca Oficina Local Av. Generalitat, 1 43480 VILA-SECA 977 39 39 39

la Visió
La Creu Roja, com a organització 

humanitària de caràcter voluntari 
fortament arrelada a la societat, 
donarà respostes integrals a les 
persones vulnerables des d’una 

perspectiva de desenvolupament 
humà i comunitari reforçant les 

seves capacitats individuals en el seu 
context social. 

la missió
Ser cada cop més a prop de les 

persones vulnerables en els àmbits 
nacional i internacional, a través 

d’accions integrades, realitzades 
essencialment per voluntariat i amb 

una àmplia participació social
i presència territorial. 
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