LA CREU ROJA BARCELONÈS NORD HA
ATÉS MÉS DE 9.000 PERSONES DURANT
L’ANY 2013.
D’ENTRE EL TOTAL DE LES PERSONES ATESES, 5.808 CORRESPONEN ALS PROJECTES MÉS
ADREÇATS A PAL·LIAR L’IMPACTE SOCIAL DE LA CRISI, UN 11% MÉS QUE L’ANY 2012.
ELS INFANTS I LES PERSONES GRANS SÓN ELS COL·LECTIUS ALS QUE S’HAN DISTRIBUIT MÉS
AJUDES, TANT ECONÒMIQUES COM MATERIALS, DESTINANT MÉS DEL 87% DELS RECURSOS
TOTALS.
La Creu Roja ha fet balanç de la seva activitat realitzada als municipis de Badalona, Santa Coloma de
Gramenet i Sant Adrià de Besòs durant el 2013. Segons la memòria de l’entitat, corresponent a l’any
passat, la Creu Roja ha atès 9.086. Del total de persones ateses per l’entitat, 5.808 corresponen als seus
projectes adreçats a pal·liar l’impacte social de la crisi (el 64%), que engloben les actuacions dels
àmbits d’Intervenció Social i Ocupació de la institució humanitària. La lluita contra l’exclusió social ha estat
una prioritat per a la Creu Roja, treballant dia rere dia per garantir la igualtat d’oportunitats per a tothom
en un moment de dificultat social.
Un total de 146 famílies han estat ateses des del Punt de Suport a les Famílies; un programa des del
qual s’atén de forma integral a les necessitats de les persones en situació de vulnerabilitat. Un equip de
voluntaris de la institució humanitària treballen amb les famílies per aconseguir la cobertura de les seves
necessitats bàsiques, oferint informació i assessorament perquè assoleixin i mantinguin una adequada
organització de l’economia familiar i de les seves competències sociofamiliars. Aquestes accions es fan
mitjançant entrevistes d’atenció individual i tallers formatius; garantint l’acompanyament i el suport
emocional durant el procés de superació de la situació de crisi, i potenciant la funció educadora de la
família.
Segons dades de l’Observatori de la Vulnerabilitat de la Creu Roja, 7 de cada 10 famílies en risc no poden
garantir una alimentació adequada dels seus fills. Davant d’aquesta situació hem reaccionat augmentant
les ajudes del Programa de Suport a l’Alimentació Infantil un 113% en relació al 2012. Un total de 46
infants del Barcelonès Nord han gaudit de beques de menjador escolar, i 124 han rebut targetes de
prepagament per tenir un suport alimentari durant els períodes de vacances escolars; destinant més de
35.000€ provinents de diferents finançadors i fons propis de la institució. Davant l’increment constant de
la demanda, la Creu Roja ha llançat una gran Aliança Humanitària per a l’Alimentació Infantil per
aconseguir recursos i garantir l’accés a una alimentació completa sana i equilibrada dels nens i nenes de
Catalunya.
De forma paral·lela, també s’han donat 110 ajudes per a l’escolarització dels infants destinades a la
compra de material escolar i 693 infants han gaudit d’una joguina nova durant la Campanya de Nadal.
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Com a novetat del 2013, la Creu Roja ha iniciat la Campanya de Joguines al municipi de Sant Adrià de
Besòs, fent la distribució de joguines entre les famílies amb infants participants del Programa d’Aliments
Solidaris.
La gent gran és un dels col·lectius que més ha acusat l’impacte de la crisi, per la qual cosa també
s’han intensificat l’atenció i els serveis de proximitat que s’ofereix als usuaris d’edats més avançades;
ampliant a el 40%, en relació al 2012, les ajudes directes adreçades a aquest col·lectiu. Gràcies a la tasca
dels voluntaris, s’han distribuït directament en els domicilis productes de Suport Personals -com són
productes d’alimentació, d’higiene personal, d’higiene de la llar- a aquelles persones majors de 65 anys
que es troben amb dificultats econòmiques.
Pel que fa a l’àmbit d’ocupació, la Creu Roja ha atès 179 persones durant el darrer any, en itineraris
ocupacionals i d’inserció laboral on es dóna orientació i assessorament a persones en situació d’atur i
vulnerabilitat. S’ha obtingut una taxa d’inserció laboral del 41,3% entre els participants dels programes, i
d’entre les contractacions obtingudes el 40% han sigut amb una durada superior a 6 mesos.
Durant l’any 2014, la Creu Roja al Barcelonès Nord ha posat en marxa un nou programa d’ocupació
adreçat a persones majors de 45 anys per atendre les necessitats específiques d’ocupació d’aquest
col·lectiu.

FORMACIÓ A LA CREU ROJA
El 2013 ha estat un any de novetats formatives, en el qual s’ha posat en marxa el curs de Primers Auxilis
de manera semi presencial a través de la Plataforma On-line de la Creu Roja. Aquesta novetat facilita que
la formació estigui a l’abast de tothom, flexibilitzant-nos a la realitat existent.

EL SUPORT SOCIAL A LA CREU ROJA
La Creu Roja ha pogut mantenir i reforçar el seu volum d’activitat gràcies al suport creixent de la
ciutadania en les seves activitats. Hem tancat l’any 2013 amb 205 persones voluntàries i amb 5.306 socis i
sòcies. Aquest any hem diversificat els ingressos de la institució, obtenint el 54% de donacions de socis i
de la venta de butlletes del Sorteig de l’Or, fet que ens permet finançar projectes en un moment clau en el
que han disminuït els ingressos provinents de les subvencions amb les administracions públiques.

El 2013, en xifres:
9.086 persones de Badalona, Santa Coloma de Gramenet

i Sant Adrià de Besòs han rebut l’atenció de la Creu Roja

Els projectes més adreçats a pal·liar l’impacte social de la crisi han arribat a
En relació al 2013 s’han

augmentat un 40% les ajudes

5.808 persones

distribuïdes entre les persones ateses,

80.000€ provinents de diferents

finançadors inclosos fons propis

S’han atès a 4.222 persones en els

Programes municipals d’Aliments Solidaris

de Gramenet i Sant Adrià de Besòs;
consistoris per gestionar el servei.

970 infants han rebut

invertint

de les ciutats de Santa Coloma

aquestes intervencions s’han pogut fer gràcies als convenis establerts amb aquests

ajudes de la Creu Roja, un 42% més que el 2012.

Els programes d’ocupació de la Creu Rojahan registrat una taxa d’inserció laboral del 41,3% .
En

Socors i Emergències, la Creu Roja ha atès 931 persones
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