Creu Roja al
Barcelonès Nord
Projectes i serveis

Cada cop més a prop de les persones

Creu Roja al Barcelonès Nord
MISSIÓ:

VISIÓ:

Estar cada cop més a prop de les persones
vulnerables a través d’accions de caràcter
preventiu, assistencial, rehabilitador i de
desenvolupament, realitzades essencialment per
voluntariat.

Creu Roja Espanyola, com organització humanitària
i d’acció voluntària arrelada a la societat, donarà
respostes integrals des d’una perspectiva de
desenvolupament a les víctimes de desastres
naturals i emergències, a problemes socials, de
salut i mediambientals.

Zona d’influència
L’Assemblea de Creu Roja Barcelonès Nord actuem als municipis de Santa Coloma, Badalona i Sant Adrià
del Besòs, una àrea de 32 km2 de superfície, amb un total de població de 369.283 persones.

Badalona: 223.166 habitants
Santa Coloma de Gramenet: 120.443 habitants
Sant Adrià del Besòs: 37.447 habitants
*Dades de 2020

Organització territorial
Oficines a:
Badalona: Oficina Central (Avinguda d’Alfons XIII, 349)
Santa Coloma de Gramenet: Oficina Auxiliar (Carrer Lluís
Companys, 1)
Sant Adrià de Besòs: Punt de Presència (Carrer Gravina 3)
Web: http://creurojabarcelonesnord.org/
Telèfon: 93 464 06 09

MAP (Model d’Atenció a les persones)
La Creu Roja treballa de forma integral amb el nucli familiar per tal de donar resposta a les diferents
necessitats detectades. Les persones es troben en el centre i origen de la nostra intervenció.
Per garantir l’èxit en el procés d’ajuda, s’elaboren plans personalitzats d’intervenció ajustats a les
necessitats reals de cada persona, a les quals acollim en un clima de confiança i respecte i realitzem una
valoració fidel i ajustada a la seva realitat, per així preparar de manera consensuada un Pla d’Intervenció
que doni resposta al que necessita.
D’aquesta manera, treballem amb tot el nucli familiar de forma integral entre tots els àmbits de la
institució, amb un equip multidisciplinar, per tal de tenir en compte totes les vessants familiars i avaluar la
seva situació econòmica, familiar, educativa, social i sanitària. En tot aquest procés, la persona és la
protagonista i part activa en el seu procés de canvi.

Col·lectius i projectes
PERSONES EN RISC D’EXCLUSIÓ

ATENCIÓ A LA GENT GRAN

Afavorim la inclusió social de les persones que
actualment estan travessant un procés d’especial
vulnerabilitat social; treballant amb aquestes famílies
de forma integral, valorant tots els aspectes de la
persona i descronificant les situacions de més risc
d’exclusió social.

A través de la xarxa de voluntariat es promou un
envelliment actiu, participatiu i autònom, donant una
resposta integral als problemes de les persones grans
i els seus cuidadors.

Programa d’Aliments Solidaris
Quinzenalment es reparteixen aliments de primera
necessitat a les persones que venen derivades de
serveis socials dels municipis de Sant Adrià de
Besòs, Santa Coloma de Gramenet i Badalona.
Programa d’Eficiència Energètica
Recolzar a persones i famílies que arrel de la
situació de crisi socioeconòmica es troben en
situació de vulnerabilitat. El projecte pretén
contribuir a la consecució i manteniment d’un
benestar energètic a l’habitatge, mitjançant ajuts
en el pagament de subministres o entregues
d’electrodomèstics bàsics i, per altra banda, amb
suport i eines en temàtiques d’estalvi, sostenibilitat
i eficiència energètica a les famílies mitjançant
tallers d’assessorament energètic i economia
domèstica.
Targetes d’alimentació
Facilitem unes targetes de prepagament perquè
les famílies en situació vulnerable puguin comprar
aliments i productes frescos en comerços de la
seva localitat.
Assessorament nutricional
Oferim un servei d’assessoria nutricional a les
persones participants de diversos projectes de
Creu Roja. Tractem amb elles temes:
•
•
•
•

D’alimentació saludable.
Etiquetatge dels productes.
Compra responsable.
Educació alimentària i la relació entre
patologies i alimentació, les al·lèrgies i
intoleràncies, etcètera.

Servei d’educadors de carrer. Programa
d’atenció a les drogodependències a Sant Adrià
de Besòs
Els educadors de carrer contribueixen a una
millora de qualitat de vida dels usuaris/es
drogodependents, oferint-los no només la
reconducció al Centre d’Atenció Sociosanitari “El
Local”, sinó també un espai d’escolta activa i
assessorament. Al mateix temps s’ofereix al veïnat
i entitats del barri de La Mina un recurs d’
assessorament, escolta i acollida per millorar la
convivència.

Acompanyament de les persones grans en les
seves activitats i gestions quotidianes.
Sortides lúdiques i activitats de lleure per
promoure la relació amb l’entorn.
Xerrades i tallers per gaudir al màxim de la vellesa
i promoció de l’envelliment saludable.
Suport
als
cuidadors
informals
(no
professionals)
de
persones
dependents,
mitjançant tallers i formacions grupals.
Projecte Sempre Acompanyats
El programa té com a objectiu l’abordatge de les
situacions de soledat no volguda en les persones
grans a partir de la construcció d’una xarxa de
treball en la qual participin tots els agents del
territori per tal d’aglutinar totes les accions i
recursos existents. Així doncs, el programa vol
promoure la creació d’una comunitat que sigui
responsable, que estigui alerta, detecti i aculli a
aquestes persones grans que es troben en situació
de major vulnerabilitat.
Amb el finançament de l’Obra Social la Caixa.

Col·lectius i projectes
INFÀNCIA, JOVENTUT I FAMÍLIES
Atenem i sensibilitzem a infants i joves per promoure
un futur millor. Amb aquest objectiu portem a terme
programes per combatre les desigualtats des de la
infància i per un desenvolupament social i la
promoció de campanyes d’hàbits saludables durant la
joventut.
Programa d’Èxit Escolar
Atenem a més de 40 infants de Santa Coloma de
Gramenet que tenen entre 6 i 16 anys, la situació
dels quals els fa especialment vulnerables. Oferim
un espai de suport en l’escolarització realitzant
activitats educatives, de reforç escolar i lúdiques.
Degut a les mesures preventives enfront la covid19,
les activitats presencials s’han adaptat al format
virtual i/o a grups presencials reduïts.
Prevenció de l’exclusió Escolar: Joves per l’Èxit
Acompanyament educatiu per a joves que volen
retornar al sistema educatiu i finalitzar l’ESO, o
reprendre els estudis en cicles formatius.

Aula Cibercaixa
L’aula Cibercaixa es troba a l’àrea de pediatria de
l’hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) adreçat
tant a infants i adolescents ingressats com a les
seves famílies i acompanyants. Es tracta d’un espai
de relació i de respir dinamitzat per voluntaris i
voluntàries, els quals desenvolupen activitats
lúdiques per millorar el benestar de la infància,
l’adolescència i les famílies durant l’estada
hospitalària. La Cibercaixa compta amb ordinadors,
jocs, joguines i material per fer manualitats.
Atenció a la infància hospitalitzada
En el mateix hospital, els voluntaris ofereixen
activitats i serveis als infants que han d’estar
ingressats o han de visitar un centre hospitalari.
Entre aquests serveis s’inclou: ludoteques mòbils,
reforç escolar, animació, entre d’altres.
Escola de mares i pares
Ofereix als pares i/o mares amb responsabilitats
educatives familiars, resoldre dubtes, aprendre
recursos i estratègies personals, emocionals i
educatives , que facilitin el desenvolupament
competent de les pròpies capacitats i habilitats
parentals i marentals, i que a la vegada, permetin
una implicació eficaç en la construcció d’una
dinàmica familiar positiva. Es realitza una xerrada
al mes i alguna activitat lúdica en família.
Benestar Personal
Programa que vol incidir directament en la salut
emocional de les persones participants, promoure
el seu creixement personal i el seu protagonisme
social, a través del treball de les seves competències
bàsiques mitjançant sessions grupals:

Campanya de La joguina educativa
Campanya de nadal per garantir que tots els infants
de 0 a 11 anys tinguin accés a una joguina nova i de
qualitat pedagògica, promovent els valors de la
solidaritat, la tolerància i la igualtat entre la
població.
Programa contra l’Exclusió Escolar
Realitzem ajuts econòmics per donar suport a les
famílies en la cobertura de necessitats bàsiques
vinculades al retorn a l’escola d’infants i joves de
primària i ESO
(matrícules, AMPA, material
escolar...).
Vestuari Hivern
Entrega d’unes targetes precarregades perquè les
famílies en situació d’exclusió
amb les quals
treballem, tinguin accés a vestuari i calçat d’hivern
pels seus fills/es en igualtat d’oportunitats.

•
•
•
•

Treball de competències personals i socials.
Coneixement de l'entorn.
Desenvolupament comunitari.
Seguiment individual.

Col·lectius i projectes
PERSONES MIGRANTS I
SOL·LICITANTS D’ASIL
Donem suport i acollida integral a les persones i
famílies sol·licitants d’asil i migrades amb l’objectiu
de contribuir a millorar la seva qualitat de vida i
afavorir el seu procés cap a la inclusió.
Atenció i orientació telefònica per a persones
sol·licitants de protecció internacional:
Informar sobre la situació administrativa
d’estrangeria i/o procés d’asil. Informem dels
diferents recursos municipals dels quals
disposen, així com de tots aquells tràmits o
gestions que s’han de realitzar (padró, targeta
sanitària, escolarització…) a totes aquelles
persones en procés d’ asil i/o a persones
nouvingudes al territori
Tallers de coneixement de l’ entorn: dirigit a
persones que acaben d’arribar al territori perquè
coneguin els recursos i la xarxa que hi ha al
municipi, així com les gestiones bàsiques.
Sol·licitants de protecció internacional :
Seguiment social de les persones de 2a fase al
territori. Realitzem el seguiment social d’ aquelles
persones que viuen al territori i que són
beneficiaris de la Fase de preparació per a
l'autonomia del Sistema d'Acollida e Integració
per sol·licitants y beneficiaris de Protecció
Internacional. Aquest seguiment inclou ajudes
econòmiques per cobrir les necessitats bàsiques
d’ alimentació i habitatge i es complementen
amb atenció jurídica, psicològica i atenció per la
recerca de feina,
acompanyaments, visites
domiciliàries. Les persones ateses venen
derivades ja de primera fase i en coordinació des
de la oficina provincial de Barcelona. Els oferim
també:
•
Parelles lingüístiques
•
Tallers varis dintre itinerari segona fase i
obert a altres participants de altres programes

COL·LECTIUS AMB DIFICULTAT
D’ACCÉS AL MERCAT LABORAL

Els projectes d’ocupació tenen l’objectiu de millorar
competències i generar oportunitats mitjançant
diverses accions formatives, facilitant les eines
necessàries per aconseguir la inserció laboral de joves
i altres col·lectius en situació de difícil inserció.
Tallers de recerca activa de feina amb sessions
grupals per treballar eines i instruments de recerca
de feina (currículum, carta de presentació...).
Capacitacions professionals
Desenvolupament de competències transversals i
capacitació professional.
Pràctiques no laborals en empreses després de
la formació teòrica amb possibilitats reals d’inserció.
Programa Incorpora-RSC d’intermediació laboral.
Itineraris integrals per a persones de difícil
inserció
Programa Impulsa: Treballem amb persones
emprenedores en dificultat social que estan en
procés de creació de la seva idea de negoci a través
d’un
itinerari
integrat
i
complet
i
un
acompanyament professional personalitzat. També
oferim assessorament per a negocis ja en marxa.
Activant Capacitats per a l’Ocupació
Suport en la recerca de feina; informàtica; tallers
d'igualtat;
tallers d'oportunitats; capacitacions
professionals i pràctiques a empresa. Atenció
integral i multidisciplinar per a tot el nucli familiar.
Dirigit a persones residents a Badalona a l’atur i
motivació de millorar professionalment.
Puentes hacia el empleo: itinerarios por la
igualdad : Promou la igualtat d’oportunitats en el
mercat laboral de dones que pateixen discriminació
múltiple i pertanyen a col·lectius de risc, a Santa
Coloma de Gramenet. Ofereix orientació laboral,
acompanyament individualitzat i capacitacions
professionals per a la inserció en el mercat de
treball d’aquestes dones.
Projectes d’ocupació per a joves de garantia
juvenil
Programa d’orientació laboral , amb sessions
grupals d’orientació, apropament a les empreses,
coneixement de les eines per a la recerca de feina i
coaching laboral, centrat en diferents aspectes
importants per a una eficaç recerca de feina.
Programa de formació de joves de Garantia
Juvenil. Itineraris formatius que contemplen
diferents
accions
formatives:
capacitacions
tècniques, competències transversals tècniques
(manipulació d’aliments, prevenció de riscos
laborals, idiomes…), entrenament en competències
bàsiques i transversals, pràctiques

SALUT

ATENCIÓ A LA DONA

Ajudes sanitàries. Atenció a persones per a
l’adequada gestió de la seva malaltia /atenció
a persones amb inadequat seguiment de la
pauta terapèutica:
Atenem aquelles persones amb una inadequada
gestió del seu estat de salut i malaltia i que
precisen de la corresponent pauta terapèutica
per tal que millori la seva qualitat de vida, evitant
així un detriment del seu estat de salut i de la
malaltia.
Es realitzen valoracions i es tramiten diferents
ajudes
sanitàries
bàsiques
d’odontologia,
podologia, medicació, audiòfons i òptica.

Tallers d’empoderament de la Dona
Tallers grupals adreçats a enfortir les seves
capacitats,
afavorir
l’autoconeixement,
l’autoestima, l’empoderament, l’assertivitat, el
projecte vital propi i les xarxes de suport entre
les dones participants.

Programa Salut i Dona:
A través de tallers es treballa amb les
participants la prevenció i la promoció de la salut
en totes les esferes de la seva vida, en l’àmbit
bio-psico-social.
L’objectiu
és
el
seu
empoderament, ampliar el seu cercle social i
l’intercanvi d’estratègies i recursos perquè puguin
afrontar el seu dia a dia de forma saludable.
Targeta sanitària:
Tramitem la targeta en casos de persones en
situació de vulnerabilitat que no tinguin
documentació o que no es poden empadronar i
necessiten atenció sanitària.
Sensibilització (prevenció i promoció de la Salut):

Programa d’atenció a persones amb estil de
vida no saludable / promoció d’hàbits
saludables. Atenció a persones amb un estil de
vida no saludable relacionat amb l’alimentació,
l’activitat física, higiene i gestió emocional,
desenvolupant accions que millorin aquests
hàbits i evitant conductes de risc. En aquests
tallers, treballem aspectes com la prevenció de
malalties i la promoció de la salut, la salut
emocional, l’alimentació o l’autoestima, entre
d’altres.
També desenvolupem accions de sensibilització
al carrer sobre diversos temes de salut per
conscienciar a la població.

SOCORS I EMERGÈNCIES

Els primers auxilis són un tret d’identitat de Creu
Roja des dels seus orígens. Fem acció i prevenció a
parts iguals.
Serveis preventius terrestres
Actuem en els llocs i esdeveniments on es
concentren un gran nombre de persones per
garantir la seguretat i l’atenció sanitària en cas de
necessitat. Amb mesures preventives per evitar
situacions de risc, i amb intervencions sanitàries
en cas que sigui necessari.
Intervenció immediata en emergències
La Creu Roja té un acord amb la Direcció General
de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya a
través del qual, quan s’activa un pla d’emergència
al nostre territori, col·laborem garantint els servis
bàsics de les persones afectades i donem suport
a la resta de cossos operatius.

Atenció i protecció a víctimes de violència de
gènere :
•

(ATENPRO): servei de teleassistència mòbil
per a dones en situació de violència de gènere
que permet, només prement un botó, posarse en contacte amb el Centre de Coordinació
de la Creu Roja en cas d’emergència o
necessitat.

•

Atenció individual i seguiment a les dones
identificades en situació de dificultat,
mitjançant entrevistes individuals. Aquestes
intervencions inclouen: informació social,
seguiment social, orientació i, si cal, es valoren
acompanyaments.

-Atenció a dones i infants víctimes de
violència de Gènere: oferim suport psicosocial i
acompanyament a dones víctimes de violència
de gènere, i prevenció i suport psicosocial per als
infants
exposats
a
aquesta
violència.
L’organització d’aquests grups d’atenció es
planteja de forma periòdica, no té una
calendarització fixa al llarg de l’any.

CREU ROJA RESPON ENFRONT LA COVID19 AL BARCELONÈS NORD
Des de l'inici de l'emergència pel Covid19, Creu
Roja ha posat en marxa una de les majors
activacions dels recursos al llarg de la seva
història per respondre a les necessitats de la
població més vulnerable, a través de les
assemblees locals i comarcals distribuïdes pel
territori. En el cas del Barcelonès Nord,
l’assemblea ha treballat, al llarg de diferents
fases, per garantir i ampliar l’atenció bàsica de les
persones ateses en els diferents projectes de
l’entitat, especialment per garantir les
necessitats alimentàries i relacionades amb
la salut.
A l'atenció a les famílies ateses abans de la
situació d'emergència, s'han sumat moltes altres
famílies que han arribat a Creu Roja com a
conseqüència directa de la crisi social
derivada per la pandèmia.
Per donar atenció immediata a aquestes
persones, i en coordinació amb serveis socials,
des del Pla Creu Roja Respon es dona:
•
•
•
•

Suport en l’alimentació.
Ocupació: suport en la cerca de feina amb
orientació i formació.
Lliurament de medicació a domicili en
coordinació amb els serveis de farmàcia dels
Hospitals i CAP del territori.
Trucades de seguiment, informació i
acompanyaments a col·lectius vulnerables
enfront la covid com gent gran, persones amb
malalties cròniques...

Serveis
TELEASSISTÈNCIA I SISTEMES
DE GEOLOCALITZACIÓ
Teleassistència Domiciliària: proporciona a les
persones usuàries una atenció personalitzada les 24
hores al dia els 365 dies l’any dins del seu domicili
amb l’objectiu de mantenir al màxim la seva
autonomia personal. Tan sols pitjant un botó, els
usuaris poden contactar telefònicament amb la
Creu Roja per si pateixen alguna emergència. A
més, la TAD és també un servei preventiu i social
que ofereix seguiment a moltes persones que
sovint viuen soles
Teleassistència mòbil: servei que dóna una
resposta immediata en qualsevol situació
d’emergència, principalment fora del domicili,
gràcies a un localitzador GPS. Funciona les 24 hores
i els 365 dies de l’any. Dins aquest servei, hi ha un
dispositiu especialitzat per a víctimes de violència
de gènere.
Localitzador Personal: localitzem permanentment
persones amb deteriorament cognitiu (Alzheimer,
demències…).

PREVENCIÓ TERRESTRE
ORGANITZES UN ACTE I NECESSITES UN SERVEI
D’AMBULÀNCIA?
Si organitzes un acte públic lúdic, esportiu i/o
cultural que suposa un risc sanitari… pots posar-te
en contacte amb nosaltres i t’assessorem sobre la
tipologia de servei preventiu que és necessari per a
donar una bona cobertura sanitària.

FORMACIÓ
Formació en Salut i Socors: La seguretat i la salut
de les persones depèn de les primeres atencions
rebudes en cas d’emergència. Els cursos de salut i
socors converteixen a l’alumne en personal
qualificat preparat per actuar quan sigui necessari:
•
•
•
•
•

Formació en primers auxilis i DEA.
Assistència Sanitària Immediata.
Desfibril·lació automàtica per a personal no
mèdic.
Monogràfics especialitzats: nadons, persones
dependents, socorrisme de muntanya i esportiu.
Tallers de promoció de la salut.

Formació per a la intervenció del voluntariat: en
competències transversals i tècniques per a la seva
realització.

Com hi pots col·laborar tu?

COM A EMPRESA SÒCIA
Al Barcelonès Nord, més de 5.700 persones i empreses ja són sòcies, les
quals ja s’han afegit al major moviment solidari del món col·laborant
amb una quota mensual, trimestral o anual.

COM A EMPRESA COL·LABORADORA
Pots incorporar Recursos Humans amb responsabilitat social
El Servei d’Ocupació és el pont que facilita la incorporació al mercat laboral de
les persones que es troben en situació de recerca de feina a través
d’orientació i assessorament laboral personalitzat. Des de Creu Roja podem
ajudar-te amb els professionals dels nostres programes fent:
•
•
•
•

Preselecció dels candidats i candidates.
Seguiment de candidatures.
Assessorament i acompanyament en la contractació.
Si vols capacitar a professionals del teu sector en la teva pròpia empresa, a
través de formacions o pràctiques no laborals també teniu la possibilitat de
formar a mida a futurs professionals, donar a conèixer la vostra filosofia
empresarial i conèixer els que podrien ser els teus futurs treballadors.

Pots ser part activa d’un projecte local
Els projectes de Creu Roja responen a les necessitats del territori, per tant,
s’adapten segons la realitat més actual i propera. La teva empresa pot formar
part d’aquests projectes i de la millora social:
•
•
•

Aportant els seus treballadors com a voluntaris eventuals o realitzant
voluntariat corporatiu.
Amb el finançament d’un projecte que esculli l’empresa i els treballadors.
Prestant el seu suport per a la creació d’un nou projecte pròxim a la
sensibilitat de l’empresa.

Pots col·laborar més estretament amb nosaltres...
Portem a terme diferents activitats per captar fons, generar informació,
sensibilitzar a la població i incentivar la vida associativa. La teva empresa pot:
•
•
•
•
•

Adquirir dècims de la loteria de Nadal per a treballadors i proveïdors.
Participar en el Sorteig de l’Or comprant butlletes
Participant en activitats i actes puntuals (campanyes de recollida, etc.)
Contractar els nostres serveis formatius per a la teva plantilla.
Contractar cobertura sanitària d’esdeveniments.

COM A SOCI / SÒCIA
Tu també pots formar part d’aquest moviment solidari com a persona sòcia,
per col·laborar amb els diversos projectes de l’entitat. Des de 3€ al mes (36€
anuals) pots donar de forma:
•

Mensual, Trimestral, Semestral o Anual.

Com hi pots col·laborar tu?

COM A VOLUNTARI/ÀRIA
La base i la força de la nostra entitat són totes aquelles persones que, de
manera voluntària, formen part dia a dia dels nostres projectes. Amb la seva
empenta i iniciativa, donen forma a les activitats que realitzem al territori del
Barcelonès Nord, fent realitat cadascuna de les tasques que portem a terme:
FORMACIONS I XERRADES
Necessitem persones per dinamitzar tallers de memòria amb gent gran, de
salut per a famílies, d'intervenció educativa amb famílies, tallers de
competències i recerca de feina, per fer classes de castellà, sensibilització en
escoles i empreses.
ACOMPANYAMENTS
Fem acompanyaments a gent gran, per acompanyar-los en sortides i activitats
lúdiques diverses. Per acompanyar-los al metge, a l'hora de fer gestions
administratives. També per fer acompanyament hospitalaris amb infants a
l’àrea de pediatria de Can Ruti.
TRUCADES DE SEGUIMENT I GESTIÓ
Fem seguiment telefònic a famílies a les que atenem, a la gent gran,
campanyes de sensibilització telefònica (grip, onada de fred....), enquestes de
satisfacció, convocatòries per a la realització d'activitats.
LLIURAMENT DE PRODUCTES
Per a l'entrega d'aliments (a magatzem o a domicili), per la campanya de
joguines, per ajudes tècniques a la gent gran, per al lliurament de terminals
d'urgència per a víctimes de violència de gènere, així com per d'altres ajudes
en lliurament de materials escolar, roba, etcètera.
SOCORS I EMERGÈNCIES
Necessitem voluntaris i voluntàries socorristes en esdeveniments culturals,
esportius... Personal de suport logístic per als serveis i personal d'informació
al pacient.
ATENCIÓ A PERSONES / ENTREVISTES
Atenció a les famílies de manera individual, per fer valoració i elaboració del
pla de treball de les famílies i seguiment, per fer visites domiciliàries de
famílies i/o gent gran en temes de salut, i per orientació laboral per a la
recerca de feina.
DINAMITZADOR D’ACTIVITATS
Per al programa de suport escolar, per a infància hospitalitzada, activitats de
motivació per a joves, activitats lúdiques per a la gent gran, activitats de lleure
per a infants i joves així com intergeneracionals, per a l'escola de pares i
mares...
ALTRES
Fotògraf, persones que dominen les tècniques audiovisuals, el disseny gràfic
o la informàtica per donar-nos un cop de mà, gestió administrativa,
col·laboradors en xarxes socials i en la difusió d'actes...

