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Resum Executiu 2020 *

*Dades acumulades del 2020

Benvolguts amics i amigues,

Comparteixo amb vosaltres la memòria d’activitat de l’assemblea de la Creu 
Roja a Sabadell referent a l’any 2020. Un període marcat, des de gairebé inicis 
d’any, per la propagació de la pandèmia de la COVID19. De fet, les dades que 
trobareu reflectides en aquest document giren, en gran mesura, al voltant de 
l’activitat desenvolupada pels nostres equips per donar resposta a les dures 
conseqüències que ha generat la pandèmia.

Com bé sabeu, la Creu Roja és en la seva gènesi una organització que actua 
en casos d’emergències. Amb l’aparició de la pandèmia de la COVID19, ens 
hem hagut d’enfrontar a una situació sobrevinguda marcada, precisament, 
per una emergència prolongada en el temps. Això ens ha obligat a reinventar 
els nostres projectes per poder oferir una resposta immediata a la crisi social 
sanitària i social generada.          

Per tot plegat, vull tenir unes paraules d’agraïment al voluntariat per la tasca 
realitzada durant tot l’any. I és que m’agradaria posar en valor el més de mig 
miler de persones voluntàries incorporades a la institució en el darrer any. Així 
mateix, m’agradaria fer un especial agraïment a les persones sòcies que han 
seguit mantenint la confiança en els projectes que realitzem des de la Creu 
Roja a Sabadell. Finalment, cal destacar el suport imprescindible que hem 
rebut per part d’empreses, així com l’estreta col·laboració amb els ajuntaments 
del nostre territori. No voldria acabar sense un record cap a les persones que 
malauradament ens han deixat de manera sobtada per culpa de la COVID19.        

Montse Font i Pérez
Presidenta de la Creu Roja a Sabadell
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Contacta’ns:

4

Municipis amb cobertura 
de la Creu Roja

3

Punts de presència
i activitat

24
Personal tècnic

(20 dones i 4 homes)(721 dones i 454 homes)
1.175

Persones voluntàries

74.160
Intervencions

40.158
Persones ateses

(22.182 dones i 17.976 homes)

15

Acords i convenis amb 
l’Administració o amb 

altres entitats

Cursos de formació

518 alumnes55 cursos
(295 dones i 223 homes)

71.537
Persones sensibilitzades

7.992
Socis i sòcies

(2.959 dones, 4.866 homes
i 167 empreses)



Socors i Emergències
Intervencions: 1 Preventius terrestres

Persones ateses: 1 

*Abril 2020-Maig 2021. 

*

Persones ateses: 54.570 

522.000
Kg aliments distribuïts

3.150
Targetes 

prepagament

526
Kits d’higiene 

i neteja

Atenció 
Humanitària

28
Empreses col·laboradores

Aliances

105.000
Mascaretes 

lliurades

733
Entregues de 

medicació

3.526
Trucades de 
seguiment i 

promoció de la salut

37.478
Persones 

sensiblitzades per 
agents de salutSalut

536
Persones 

mobilitzades

32.394
Hores d’acció 

voluntària
Voluntariat

354
Persones ateses

720
Accions d’informació, 

orientació i 
acompanyament laboral

Ocupació

500
Persones ateses

3.321
Accions de reforç, 
seguiment i suport 

educoformatiu

Educació

2
Albergs

60
Places

Albergs

Gent Gran i Atenció a la Dependència

Intervencions: 10.811 

814
Persones ateses

(594 dones
i 220 homes)

Teleassistència (domiciliària i mòbil)
 599 (435 dones i 164 homes)

Atenció a persones amb 
deteriorament cognitiu

 17 (14 dones i 3 homes)

Projecte Bon tracte i prevenció 
dels maltractaments

 3 (3 dones)

Ajuda a domicili
(bàsica i complementària)

 126 (91 dones i 35 homes)

Promoció de l’envelliment saludable
 34 (29 dones i 5 homes)

Xarxa social per a 
persones grans ‘Enreda’t’

 99 (78 dones i 21 homes)

Atenció a persones cuidadores
 37 (11 dones i 26 homes)

Salut Intervencions: 61 Persones ateses: 6.653 
Altres projectes de promoció de la salut  2.854 

Educació per a la Ciutadania

Exposició ‘Camins migrants’ The Real Pursuit
 32   73  

Intervencions: 3 Persones ateses/sensibilitzades: 105  

Persones Migrants i Refugiades
Persones ateses: 106 

(65 dones i 41 homes)

Atenció integral a persones migrants
 28 (17 dones i 11 homes)(48 dones i 30 homes)

Atenció integral a persones refugiades
 78 

Intervencions: 464 

Potenciant la Inclusió Social / 
Lluita Contra la Pobresa

Intervencions: 9.336 

2.052
Persones 

ateses

Pla d’ajuda alimentària de la UE
 1.214 

Prevenció de l’exclusió escolar
 86 

Unitats d’Emergència Social
per a persones sense sostre

 398 

Prevenció de l’exclusió residencial
 7 

Atenció urgent a necessitats
i repartiment de productes bàsics

 375 

Creu Roja Joventut

Promoció de l’èxit escolar

 99 

Campanya de joguines (La joguina educativa)

 1.811 

1.871
Infants i joves

atesos

Intervencions: 13.064 

Inclusió de nens i nenes (INN)
en risc d’exclusió social

 107 

Medi Ambient
Intervencions: 42 

Persones ateses: 19 
Taller d’estlavi domèstic

Persones sensibilitzades: 12  

Comunicació
Seguidors:

2.032

1.744

1.497

Missatges: Visualitzacions:

552

1.332

420

204.792

696.000

21.840 Comunicats de premsa: 5

Aparicions a mitjans: 159

Ràdio: 34

Mitjans digitals: 85
Televisió: 7

Premsa escrita: 33

Butlletins digitals: 8Interaccions xarxes socials:
922.632

Altres Col·lectius Vulnerables

Intervencions: 40.378 

ABC Alfabetització d’adults
 25 

28.353
Persones 

ateses

Dones en situació de dificultat
 205 

Pla Creu Roja Respon
 28.352 

Infància en dificultat social (acolliments 
familiars, punt de trobada…)

 102 

Taxa d’inserció laboral
persones participants en 
itineraris integrals

Col·lectius 
atesos

24%

Immigrants

21%

Majors de 45 anys

20%

Dones en dificultat social

Ocupació Persones ateses: 

239 
(155 dones i 84 homes)

41 empreses col·laboradores

49%

(51% dones i 46% homes)

*

*
A conseqüència de la pandèmia no s’han fet actes culturals i esportius.*


