
DADES D'ACTIVITAT 2018

Intervencions 
27.327

XIFRES GENERALS 
 

Persones ateses 
8.086

Voluntariat 
180

Socis 5.904 

GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

Personal tècnic 
24

Cursos de formació 

Atenció a persones amb 
deteriorament cognitiu: 36

Localització de persones amb 
deteriorament cognitiu: 50

Xarxa social per a persones grans 
Enreda't:  53

Suport a famílies amb persones 
amb dependència a càrrec: 66

Ajuda a domicili (bàsica i 
complementària: 54

Promoció de l'envelliment 
saludable: 44

Teleassistència (domiciliària i 
mòbil): 473

Atenció a persones en risc 
d'envelliment: 2

106 cursos 
1.004 alumnes

Total intervencions:  15.254        
Persones ateses: 687* 
 

 
Llegenda: *El total no coincideix amb el sumatori, perquè hi ha persones ateses en més d'un projecte 
                 

Persones sòcies 5.799 
Empreses sòcies: 105

Benvolguts i benvolgudes, 
Us presentem el recull d’activitats de la Creu Roja a 
Badalona, Santa Coloma de Gramenet i Sant Adrià de 
Besòs al 2018. 
Durant l’any, hem continuat amb la nostra tasca 
compromesa amb les persones vulnerables. Entre 
moltes altres activitats, destacaria l’atenció a la infància i 
joventut per promoure la seva formació, dignitat i 
autoestima; l’acompanyament a gent gran per pal·liar la 
soledat no desitjada i vetllar per un envelliment actiu;  

l’atenció a les persones nouvingudes i sol·licitants de protecció internacional; la distribució 
d’aliments per a les famílies en situació d’extrema dificultat conjuntament amb els Serveis Socials 
dels Ajuntaments del Barcelonès Nord, així com l’atenció a dones que pateixen violència masclista i 
als seus fills i filles, oferint-los suport psicosocial i acompanyament per apoderar-los. 
Aquest 2019 seguirem treballant en la mateixa direcció, sumant esforços en la prevenció de la salut 
i gestió de la malaltia, i engegant un nou projecte de suport als joves de més de 16 anys que volen 
retornar als estudis. 
Tot això, i més, és possible amb la implicació del voluntariat i la confiança de les persones i 
empreses sòcies. Gràcies de tot cor! 
 
Rosa Marco i Altimira 
Presidenta de la Creu Roja Barcelonès Nord

DADES D'ACTUACIÓ PER ÀMBIT

OCUPACIÓ

Persones ateses: 261

Taxa total d'inserció laboral als 
programes d'inserció: 25%

28% 23%

Empreses col·laboradores: 34

Municipis de 
cobertura 

3



Avda. Alfons XIII 349- Badalona 
President Companys 1- Santa Coloma 

www.creurojabarcelonesnord.org

SOCORS I EMERGÈNCIES

Total intervencions: 98
Persones ateses: 493

Actes esportius: 293

Espectacles i concerts: 9

Actes culturals i socials: 43

Festes locals: 148Total intervencions: 7.060

Atenció Infància Hospitalitzada: 130

Ciberaula: 865

Èxit Escolar: 51

La joguina educativa: 602 

SALUT

Promoció d'hàbits saludables sobre la  
grip: 78 persones ateses

ALTRES COL·LECTIUS 

Dones en situació de dificultat: 186

Persones amb discapacitat: 19

Persones refugiades (per guerra o violència): 
15

Intervenció familiar amb infància en risc: 48

Segueix-nos també a

93  464 06 09

MEDI AMBIENT

Persones ateses en preventius terrestres:

Persones ateses: 79

Total intervencions: 42 
Persones ateses: 12

CREU ROJA JOVENTUT

Promoció d'hàbits saludables: 
421 persones sensibilitzades

Prevenció i sensibilització d'adiccions per a 
col·lectius en risc: 2.772 persones 
sensibilitzades

Total intervencions: 328

Sensibilització i prevenció de la salut: 79 
persones sensibilitzades

Persones sensibilitzades: 3.272

Total intervencions: 7.362
Infants i joves atesos: 1.635*
Infants i joves sensibilitzats: 908

Prevenció i sensibilització assetjament 
escolar: 179 joves sensibilitzats 

Sensibilització i prevenció de violència 
gènere: 12 joves sensibilitzats 

Total intervencions:  3.578     
Persones ateses: 403 
 

Persones migrades: 135

Millora socioambiental (estalvi 
domèstic / pobresa enrgètica): 12

PROJECTES DE LLUITA CONTRA 
LA  POBRESA

Total intervencions: 665 
Persones ateses: 4.516*

Prevenció de l'exclusió 
escolar: 27 

Atenció urgent a necessitats 
bàsiques:  4.543


