Gràcies a aquestes empreses sòcies, 4 persones en situació
d’atur han pogut formar-se per aconseguir la titulació de Socorrista Aquàtic.

Memoria 2011

CREU ROJA ALT MARESME
2011

ENS PODEU TROBAR A :

C/Sant Joan 87 08397 Pineda de Mar
Telf: 93 762 54 11
C/Jovara 44 08370 Calella
Telf: 93 769 04 56
C/Canigó 26 08490 Tordera
Telf: 93 764 21 21
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Testimonis
Salutació del President

Jonathan Ortega. 25 anys. Voluntari
de
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Socors

i

Emergències

i

teleassistència. Ja fa 4 anys que sóc
voluntari de la Creu Roja i ser-ho ha
significat per mi aprendre, ajudar i ser
solidari. Faig serveis preventius sempre
que puc i m’omple molt.
Manuel Ramírez. 69 anys. Usuari del
programa d’ onada de fred i de kits de
suport social. Per la meva dona i jo Creu

B

Roja ha representat una ajuda molt gran.
Gràcies a ells hem passat millor l’hivern,
envolguts amics i amigues de Creu Roja,

Ens han trucat per saber com estàvem, ens
han donat mantes….

Em plau tornar a posar-me en contacte amb tots vosaltres per
presentar-vos l’activitat que la Creu Roja a l’Alt Maresme ha
realitzat durant aquest 2011.

Neus Llagostera. 36 anys. Sòcia des de fa 2
anys. Estic molt contenta de poder col·laborar

Com ja sabeu la Creu Roja és una ONG que es basa en set

amb Creu Roja i saber que amb petites aportaci-

principis fonamentals: Humanitat, Imparcialitat, Neutralitat,

ons es puguin dur a terme accions que milloren

Independència, Caràcter Voluntari, Unitat i Universalitat. Vos-

la qualitat de vida dels qui més ho necessiten

altres socis i sòcies, voluntaris i voluntàries amb les vostres
aportacions econòmiques o els vostres serveis voluntaris compliu cadascun d’aquests principis.
Un any més, la nostra feina ha estat abundant degut a que la
situació econòmica que estem vivint fa que hi hagi moltes persones que necessitin la nostra ajuda. Els programes dirigits a

Lamin Njie.32 anys. Usuari des de fa 5 anys
i voluntari social des de fa 4 anys i de l’àmbit de socors i emergències des de fa 1 any.

la lluita contra la pobresa i l’exclusió social han estat la nostra

Per mi Creu Roja significa esperança per a la

prioritat i ho continuaran essent durant el 2012.

gent que com jo, necessita ajuda. A part d’ajuda
material, la Creu Roja m’ha donat suport emocio-

Seguirem treballant per ser dignes de la vostra confiança.

nal en els moments durs. Ara jo els ajudo a ells
amb el que puc tant fent d’intèrpret com fent
serveis preventius...La veritat és que m’agrada
molt fer de voluntari.

Àngel Lacueva Pasamar

LES PERSONES DE LA CREU ROJA
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Algunes dades interessants,

Isabel Olver. 76 anys. Usuària del
Programa VBellesa Activa.
Fa dos anys que vinc amb el grup de
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gimnasia de Pineda. Des de que vinc em
trobo millor físicament i estic més animada.
Fa vuit mesos sóc vídua i està activa
m’ajuda. Sempre he viscut la Creu Roja

Anna

MªFernandez.

23

2150

Socis:

d’aprop ja que el meu pare ja era conductor

Dones
Homes
Empreses

anys.

Voluntària de CRJ i de Socors i

1103
972
75

Emergències.
Ser voluntària de Creu Roja fa uns
anys em va donar un motiu per seguir
endavant i créixer. Ara 9 anys després
ho continuo sent.
Alfonsina

Diaz.

50

anys.

Voluntària

de

372

Persones voluntàries:
Dones
Homes
Creu Roja Joventut

169
203
132

l’àmbit de gent gran i captació de fons. Per
mi, ser voluntària és una sensació agradable per
què em dona l’oportunitat de conèixer gent i

Membres de l’equip tècnic:

6

ajudar-la. Al mateix temps també m'ajudo a mi

Total de persones ateses en els diferents programes:

mateixa. Sóc Voluntària des del 2003 i me'n sento

1826

orgullosa. Ara tinc menys temps per què sóc àvia i
ja he fet socis als meus dos nets ja que crec que
és una manera d’educar-los i ensenyar-los que
tots ens necessitem.
Jordi Salarich. 36 anys. Soci des de fa 26
anys i voluntari de Socors i Emergències des
de fa 19 anys. Sóc soci des del 86 i, des del primer moment vaig creure que estava fent el millor,
ja que ser socis és una manera de viure la Creu
Roja i alhora col·laborar amb ella...intentar fer un
món millor aportant una petita quantitat de diners
és fácil...espero poder seguir ajudant per molt
temps i seguir sentint-me satisfet amb el que faig
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Socors i
emergències

L

a prevenció és una de les eines més utilitzades de la Creu

Creu Roja
Joventut (CRJ)

L

a Creu Roja Joventut la formen tots els voluntaris
d’entre 14 i 30 anys.

L’activitat amb més rellevància és la de la Campanya de

Roja. Aquest 2011 hem estat present en 254 serveis terres-

Recollida de Joguines. En el 2011, 352 nens i nenes de

tres a Calella, Pineda, Santa Susanna, Malgrat i Tordera de cai-

l’Alt Maresme van poder gaudir de la Nit de Reis gràcies

re esportiu, lúdic, popular i hem fet 486 assistències amb 128

a aquest grup de voluntaris.

trasllats a centres hospitalaris .
També, hem col.laborat en la vigilància de proves aquàtiques

En referencia al Programa de promoció i educació per la
salut es van fer activitats en totes les maratons de sang,
en el dia Mundial del SIDA i VIH i sobre la prevenció i

com diverses regates, la Half Challenger i la Challenger a Cale-

reducció de riscos en el consum de drogues.

lla.

Aquest grup de voluntaris han realitzat moltes activitats,
però destaquem tallers i manualitats en la Fira d’entitats
de Pineda, l’organització de la Gimcana de Calella on
prop de 100 nens i nenes hi van participar i activitats
lúdic infantil en el Barri de Can Carreres.
Finalment, en 5 escoles de Calella i Tordera van explicar
el conte “Pk som de diferents colors” a alumnes de
primària.
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Centre Obert
S+J

T

Intervenció
social

ordera conta amb el Centre Obert S+J
des del 2007 que fou quan l’Ajuntament

d’aquest municipi va signar un conveni de
col·laboració amb Creu Roja. L’S+J és un espai d’aprenentatge, orientació i assessorament pels adolescents d’entre
12 i 18 anys. Aquest 2011, 92 són els nois i noies que
s’han fet socis. S’han realitzat 12 taller al llarg de l’any
com funky, cant, teatre, iniciació a la cultura dj i esport.S’han fet activitats extraordinàries com la nit d’esports
jove, sortides a Barcelona, Port Aventura, Water World i les
jornades intergeneracionals amb la residencia de la tercera
edat Can Conte. També s’han celebrat els Dies Mundials

D

es de l’inici de la crisi econòmica, Creu Roja comença a
desenvolupar projectes per lluitar contra la pobresa i

l’exclusió social. A finals de 2010, iniciem el Programa d’Ali-

contra el càncer, la violència masclista, del SIDA i malalties

ments solidaris de la Unió Europea i al llarg del 2011 atenem a

de transmissió sexual. L’S+J també conta amb el servei de

115 famílies de Pineda, entregant un total de 3627 quilos d’a-

consulta oberta on els joves poden parlar sobre inquietuds

liments. Hem fem 2 campanyes de recollides d’aliments on

i qüestions que els preocupen. Aquest any s’han realitzat

queda al descobert la solidaritat de moltes persones i empre-

107 consultes de diferent caire (afectiu, sexual, orientació

ses de la zona. »Lligat amb aquesta acció, es fan 3 cursos d’e-

sexual, relacions familiars, orientació acadèmic i laboral).

conomia domèstica dirigides a 33 usuaris perceptors de la PIRMI. L’objectiu d’aquestes sessions és la d’ensenyar a optimitzar
els recursos amb els que conten.
»No descuidem als nouvinguts realitzant 3 cursos de Coneixement de l’entorn a Calella amb un total de 73 participants.
»També s’han atès a 15 immigrants amb diferents qüestions
relacionades amb la seva situació administrativa i gestionant
algun retorn voluntari al seu país d’origen.
»El Programa de Protecció a les víctimes de Violència de Gènere continua vigent amb 20 usuàries.
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Gent Gran

T

Atenció a la
dependència
Formació
eleassistència domiciliaria: aquest

2011, 74 persones grans de la nostra
comarca han utilitzat aquest servei per
sentir-se més segurs a casa seva. Pitjant
el botó han trobat resposta per part de
Creu Roja les 24 hores del

P

dia els 365

rojecte de VBelessa Activa: aquest

autònom i participatiu. El programa, finançat pel Ministeri de
Sanitat i Política Social, contempla activitats tant al domicili
com a l’entorn social dels usuaris. Durant el 2011, la Creu
Roja a l’Alt Maresme va atendre 280 persones a través
d'aquest projecte i es van realitzar 8660 intervencions.
Usuaris van rebre productes de suport personal per a que
tinguessin una major autonomia a casa seva ( elevadors,
obre pots..).Es va fer 1 taller de memòria a l’esplai de la
gent gran de Tordera, 1 sortida al Caixa Fòrum amb el grup
de gimnàstica de Pineda, 5

xerrades sobre els hàbits

saludables en la tercera edat, el dol, la sexualitat a diferents
residències i casals. 30 Usuaris amb dificultats econòmiques
van rebre ajuda d’alimentació i a 16 persones es van
realitzar seguiments telefònics en els dies més calorosos de
l’Onada de Calor

Creu Roja són reconeguts pel Departament d'Ense-

nyament i

s'inclouen dins del Pla de Formació Perma-

nent per a millorar la pràctica docent dels professionals
del sistema educatiu. 141 persones ens han confiat la
seva formació en socorrisme basic, aquàtic i en el DEA

és un Projecte dedicat a fomentar un envelliment actiu,

l’any dins el projecte de

A

finals del 2011, els cursos de primers auxilis de la

(desfibrilador automàtic) El curs de Monitor en lleure es
va realitzar a Calella amb 20 participants i 19 menors
de 16 anys es van preparar amb els curs de Pre– monitors fet a Pineda.
L’objectiu pel 2012 és ampliar la oferta formativa en altres àmbits com el social.
Amb motiu del Dia Internacional de la Infància, Creu
Roja va preparar xerrades relacionades amb els primers
auxilis pels pares i educadores de totes les escoles bressols de la comarca (Calella, Pineda, Poblenou, Malgrat,
Tordera i Palafolls)

