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Informe d’activitat

2015

Sabadell

12.269
Persones beneficiàries 

800
Persones voluntàries 

8.072
Persones i empreses sòcies 

21
Membres de l’equip tècnic

3
Punts de presència

4
Poblacions

Sabadell

Benvolguts/udes: 

Presentem la memòria de l’any 2015 de la Creu Roja a Sabadell. 
Durant aquest any, hem acabat el procés electoral, definint a la 
Institució les línies estratègiques i el Pla d’Acció per al període 
2015-2019 i renovant els seus òrgans de govern i direcció.

Atenent a la proposta unànime del Comitè local, he rebut 
l’encàrrec de presidir-lo els propers quatre anys, que 
assumeixo amb molta il·lusió, conscient que amb el suport del 
voluntariat i dels socis i de les sòcies res és impossible.
Afrontem el futur amb conceptes com el nou Model d’Atenció 
a les Persones (MAP), que implica prioritzar els conceptes 
d’apoderament i capacitació per sobre de l’assistencialisme. 
També hem creat espais de participació i debat dels nostres 
membres, estratègies de Diplomàcia Humanitària i similars, 
que han de ser els elements primordials en les tasques que 
haurem d’afrontar.

Un dia em preguntava un periodista com pensava que hauria 
de ser la Creu Roja del futur, i la resposta és fàcil: una Institució 
amb compromís amb els seus principis i valors, amb les 
situacions de vulnerabilitat, amb la societat  i en constant 
evolució.

Ho he repetit moltes vegades i tornaré a fer-ho: no es quedin 
amb les dades, el més important són les PERSONES.

Moltes gràcies a tots i totes per ser-hi sempre.

Josep Masip Suets

President de la Creu Roja a Sabadell

POBLACIÓ ADREÇACENTRE TELÈFON

Badia del Vallès Punt de presència Avda. del Mediterrani, 5 local 107  

Sabadell Oficina Local C/ Marquès de Comillas, 97      93 726 55 55

     93 320 13 03

www.creurojasabadell.org



La distribució de La despesa de La creu roja, 
per cada 100 € ** 

Ocupació 
a col·lectius 
vulnerables

22,38

Gent gran 
i persones amb 
discapacitat

6,48

Infància en 
dificultat 
social

14,16

Cooperació 
internacional

0,04

Prevenció, 
socors, 
emergències 
i salvament

16,35
Lluita contra 
la pobresa
i inclusió 
social

34,52

Voluntariat 
i formació

6,07
Els 7 principis 
fonamEntals
HUMANITAT

EL Moviment Internacional de la Creu 
Roja i de la Mitja Lluna Roja s’ha creat per 
la preocupació de prestar auxili, sense 
discriminació, a tots els ferits als camps 
de batalla, s’esforça, sota el seu aspecte 
internacional i nacional, a prevenir i 
alleujar el patiment de l’ésser humà en 
totes les circumstàncies. Tendeix a protegir 
la vida i la salut, així com a fer respectar la 
persona humana. Afavoreix la comprensió 
mútua, l’amistat, la cooperació i una pau 
duradora entre tots els pobles.

IMPARCIALITAT

No fa cap distinció per nacionalitat, raça, 
religió, condició social o credo polític. Es 
dedica únicament a socórrer els individus 
en proporció amb el seu patiment, posant 
remei a les seves necessitats i donant 
prioritat a les més urgents.

NEUTRALITAT

Amb la finalitat de conservar la confiança 
de tothom, el Moviment s’absté en tot 
moment de prendre part en les hostilitats 
i en les controvèrsies d’ordre polític, racial, 
religiós o ideològic.

INDEPENDÈNCIA

El Moviment és independent. És auxiliar 
dels poders públics en les seves activitats 
humanitàries, activitats que estan 
sotmeses a la legislació que regeix en els 
països respectius, això no obstant, les 
societats nacionals han de conservar una 
autonomia que els permeti actuar sempre 
d’acord amb els principis del Moviment.

VOLUNTARIAT

És una institució de socors voluntari 
i de caràcter desinteressat.

UNITAT

A cada país només pot existir una Societat 
de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, 
que ha de ser accessible a tothom i ha 
d’estendre la seva acció humanitària a la 
totalitat del territori.

UNIVERSALITAT

El Moviment Internacional de la Creu Roja 
i de la Mitja Lluna Roja, en el si del qual 
totes les societats tenen els mateixos 
drets i el deure d’ajudar-se mútuament, 
és universal.

XiFres GeNeraLs / 2015

15

Acords i convenis amb l’administració 
pública o d’altres entitats 

3
Punts de presència

8.072

Socis i Sòcies
 (60,9% dones, 
36,8% homes i 
2,4% empreses)

800
Persones voluntàries 

(59% dones 
i  41% homes)

(90,5% dones 
i  9,5% homes)

(69,3% dones 
i  30,7% homes)

Persones beneficiàries

12.269

21
Personal tècnic

Cursos Alumnes

67 745
Cursos de formació 

4

Municipis amb cobertura de  la Creu Roja
Sabadell, Badia del V., Sant Quirze del V. i Barberà del V.

** Xifres provisionals, pendents d’auditoria i d’aprovació per part dels 
Comitès local/comarcal i provincial.



Sa
ba
de
lldades

ecoNÒMiQues **

despeses reaLitZades

iNVersioNs reaLitZades

1.184.200,88 €-

96.229,88 €+

TOTAL
1.192.143,79 €

Prestació de serveis
160.139,19 €

13,43%

Subvencions a l’explotació i donatius
  167.600,77 €

14,06%

Fonts de finançament pròpies 
864.403,83 €

· Socis i sòcies (57,27%)
  682.782,4 €
· Sorteig d’Or (9,83%)
  117.125,00 €
· Altres ingressos (5,41%)
  64.496,43 €

72,51%

iNGressos

· Subvencions a l’explotació (11,52%)
  137.336,87 €
· Donatius (2,54%)
  30.263,90 €

** Xifres provisionals, pendents d’auditoria i d’aprovació per part dels 
Comitès local/comarcal i provincial.



Pla d’ajuda alimentària de la UE 

Kits de suport social 

Prevenció exclusió residencial 
i probresa energética

Atenció urgent 
a necessitats bàsiques

Punt de Suport a les Famílies

Programa de retorn a l’escola 
i campanya vestuari hivern

1.583

1.394

3.291

117

126

375 

Beques de menjador de primària Lots d’alimentació destinats a 
infants 

Beques d’alimentació a 
secundària

Nombre de berenars repartits 
en el projecte d’èxit escolar

Targetes de prepagament 
d’alimentació

9

130 2.275

190

635

Amb l’Aliança Humanitària per a l’alimentació infantil, la Creu Roja distribueix 
ajuts alimentaris a través dels projectes específics d’alimentació per a la 
infància. Principalment s’entreguen targetes prepagament per garantir l’accés 
a productes frescos de les famílies en situació vulnerable amb infants, tant 
a primària com a secundària. També es dóna resposta a altres necessitats 
d’alimentació, com les intoleràncies alimentàries i en els períodes no lectius 
quan tanquen els menjadors escolars.

789*
aLiaNça huMaNitària per 
a L’aLiMeNtació iNFaNtiL 

Intervencions Persones ateses

*El total no coincideix amb el sumatori, perquè hi ha persones ateses en més d’un projecte.

GeNt GraN i ateNció
a La depeNdÈNcia 624*

Amb els programes de gent gran es vol donar una atenció integral, i per això, la Creu 
Roja els ofereix serveis com la Teleassistència Domiciliària i activitats per promoure 
el seu envelliment actiu i autonomia, com per exemple tallers, xerrades i activitats 
lúdiques, fins a d’altres per cobrir les seves necessitats bàsiques.

Serveis d’atenció permanent 
envelliment actiu

Gestió i col·laboració amb 
equipaments

Programes de  suport a domicili 
i envelliment actiu

405

227

29

projectes de LLuita 
coNtra La pobresa

La Creu Roja dóna un suport integral a les persones en situació vulnerable a 
través de projectes com els d’ajuda alimentària, programes d’ocupació, de gent 
gran i activitats per a infants en risc. Es posa el focus en millorar la qualitat 
de l’atenció, dignificant els ajuts i donant cobertura a les necessitats bàsiques 
d’alimentació, despeses de la llar i de l’escola entre d’altres.

6.303*



iNterVeNció
sociaL 398

Comptem amb diversos programes per atendre col·lectius en situació 
vulnerable. Es fan accions d’intervenció familiar, atenció a dones que han 
patit violència de gènere i actuacions per cobrir les necessitats d’higiene i 
d’alimentació de les persones sense llar.

Projectes per a infància 
i joventut en dificultat social

Dones en situació de dificultat

Persones sense llar168

87

143

ocupació

La Creu Roja segueix reforçant els seus projectes d’ocupació per millorar la 
formació i possibilitats de trobar feina de les persones en situació vulnerable. 
Majors de 45 anys i dones allunyades del mercat laboral han estat els dos 
col·lectius prioritaris. Tanmateix s’ha intensificat el contacte i la cooperació 
empresarial per generar noves oportunitats.

540*

57%

43%

Club de Feina - punt informatiu

Itineraris laborals Incorpora Taxa d’inserció laboral

Itineraris integrals d’Inserció Tekl@: claus per a l’ocupació

Projecte Impuls@ - emprenedoria

Programa Sara - Motivació 
i acompanyament

213

72 53%

145 38

93

62

2.270*

Creu Roja Joventut impulsa projectes socioeducatius i d’atenció social per a 
infants i joves com el Centre de Mediació Social, l’èxit escolar, la campanya 
de joguines, acitivitats per sensibilitzar sobre la perspectiva de gènere i la 
prevenció de conductes violentes i el SOM.NIT entre d’altres.

Educació i sensibilització 
mediambiental

Intervenció i inclusió social Perspectiva de gènere i 
coeducació

Promoció i educació 
per la salut

24

1.620 1

630

creu roja 
joVeNtut 



En els esdeveniments esportius, socials i culturals la Creu Roja promou la prevenció 
per evitar tot tipus d’accident i es dona atenció sociosanitària. Promoure hàbits 
saludables i prevenir malalties o accidents són els principals objectius de les 
accions de salut.

socors i eMerGÈNcies/ 
saLut 1.337

Preventius terrestres

Prevenció d’accidents

Promoció de la salut558

252 714

65

486

Es realitzen campanyes i activitats de formació, difusió i sensibilització per 
promoure el respecte als Drets Humans i els Principis i Valors Humanitaris. 
Les accions més relevants del 2015 són les Titelles per la Pau, “Ciutat 10”, el joc 
“Els Drets Humans a la Ciutat”, “Davant de la crisi, el valor de les persones” i el 
foment del voluntariat.

Accions i campanyes 
de sensibilització 

Participació a fires 
i entitats

486 4

drets huMaNs 
i seNsibiLitZació




