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RESUM EXECUTIU 2019

Benvolgudes i benvolguts amics de la Creu Roja,

M’adreço a vosaltres per fer-vos arribar les dades de la 
memòria del 2019 de l’Assemblea de la Creu Roja a Sabadell. 
Es tracta d’una eina fonamental per explicar-vos l’activitat 
de la nostra entitat al llarg de l’any, així com un exercici 
imprescindible de rendició de comptes, segons el meu parer. 

Pel que fa a l’activitat de la Creu Roja Sabadell, una de les 
nostres principals prioritats ha estat la lluita contra la pobresa 
cronificada i intermitent. I és que el nostre objectiu, lluny 
del tradicional model assistencial que sovint s’associa a la 
pobresa, és que les famílies que atenem recuperin la seva 
dignitat i autonomia. Per això, hem seguit apostant per un 
model metodològic en el qual la Creu Roja treballa des de 
fa temps: el Marc d’Atenció a les Persones (MAP). La seva 

gènesi no és altra que posar les persones al centre de la nostra intervenció. Tot plegat, per a conèixer-les 
millor i poder treballar d’una manera més acurada i amb més qualitat. 

El resum de l’activitat de la Creu Roja Sabadell durant el 2019  no podia deixar de banda els col·lectius més 
vulnerables amb els quals treballem habitualment. Aquests són les persones sense llar, la infància en risc, la 
gent gran, les dones en risc i les persones aturades i refugiades, entre d’altres. Als projectes dirigits a aquests 
col·lectius en cal sumar-ne molt d’altres com els serveis preventius, l’àmbit de la salut, l’educació per al 
desenvolupament o l’àmbit formatiu. 

No voldria acabar aquestes línies sense tenir unes paraules d’agraïment per a l’autèntic motor de la Creu 
Roja: el voluntariat. Sense el seu suport i determinació tot el que fem no seria possible. Tampoc em vull oblidar 
del suport dels nostres socis i sòcies, així com el paper que juguen les empreses col·laboradores. Finalment, 
vull destacar la bona entesa i treball conjunt amb les administracions de la nostra àrea d’influència a qui 
agraeixo la confiança dipositada en la nostra institució.        

De ben segur que ens espera un 2020 ple de reptes i en el qual volem continuar estant al costat de les 
persones més vulnerables. Perquè com diu el nostre lema, volem ser cada cop més a prop de les persones.

Montse Font i Pérez
Presidenta de Creu Roja Sabadell
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de la Creu Roja
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Punts de presència 
i activitat

 
24
Personal tècnic

(20 dones i 4 homes)(390 dones i 228 homes)
618
Persones voluntàries

13

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

MEMÒRIA
2019

36.814
Intervencions

66
684

Cursos de formació

alumnes

cursos

7.977
Socis i sòcies

(4.855 dones, 2.952 homes 
i 170 empreses)

4.585
Persones ateses

(2.460 dones i 2.125 homes)

 

64.008
Persones sensibilitzades



6Comunicats de premsa 

Seguidors
1.734

Missatges
216

Visualitzacions
71.688

Seguidors
1.427

Missatges
720

Visualitzacions
480.000

Seguidors
728

Missatges
144

Visualitzacions
6.480

PROJECTES DE LLUITA 
CONTRA LA POBRESA

GENT GRAN I ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA

COMUNICACIÓ

1.301
Persones ateses

Atenció urgent a necessitats
i repartiment de productes bàsics
418 

Prevenció de l’exclusió residencial
32 

Unitats d’Emergència social per a 
persones sense sostre
160 

Intervencions: 6.980 

Intervencions: 13.367 

SALUT
Intervencions: 137 

Persones ateses: 94 

Sensib. prev. hàbits 
saludables

21 
Promoció hàbits saludables

‘Onada de calor’

50 
Promoció hàbits 

saludables

23 

Preventius terrestres

SOCORS I EMERGÈNCIES 
Intervencions: 70 

Persones ateses: 113 

172Aparicions a mitjans

Premsa escrita 50
Ràdio 29 Televisió 5
Mitjans digitals 88

Prevenció de l’exclusió escolar
232 

Pla d’ajuda alimentària de la UE
459 

Homes:
47%

OCUPACIÓ
Persones ateses: 

333 

Taxa d’inserció 
laboral

persones participants 
en itineraris integrals

41%

Dones:
38%

Col·lectius atesos

37%

 Immigrants

39%

Majors 45 anys

15%

Aturats de llarga durada

Teleassistència (domiciliària i mòbil)
581 (423 dones i 158 homes)

Xarxa social per a persones grans Enreda’t
77 (63 dones i 14 homes)

Promoció de l’envelliment saludable
46 (40 dones i 6 homes)

Ajuda a domicili (bàsica i complementària)
46 (28 dones i 18 homes)

Altres
38 (25 dones i 13 homes)

Atenció a persones amb deteriorament cognitiu
25 (20 dones i 5 homes)

Localització de persones
amb deteriorament cognitiu
1 (1 home)Persones MIGRANTS i refugiades

Atenció integral a persones refugiades 
5 

Persones ateses: 5 
Intervencions: 24 

Intervencions: 12.839 Infants i joves atesos: 1.829 
Creu Roja Joventut

La joguina educativa
1.717 

INN
112 

6Butlletins digitals 

629.848  Interaccions xarxes socials

GABINET DE DRETS HUMANS 

648
Persones ateses

Intervencions: 21 

Altres
314 

Veritats i mentides dels 
desplaçaments forçats
128 

The Real Pursuit
206  

¿?

Intervencions: 3.445 

ALTRES COL·LECTIUS VULNeRABLES
Dones en situació de dificultat
173 

Persones amb discapacitat
42 

Infància en risc (acolliments familiars, 
punt de trobada…)
91 306

Persones ateses

Persones sensibilitzades: 63.360  

814
Persones ateses

(599 dones
i 215 homes)


