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Títol presentació 
Subtítol 

La Missió 
“Ser cada vegada més a prop de les persones vulnerables en 

els àmbits nacional i internacional, a través d’accions de 

caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de 

desenvolupament, realitzades especialment per voluntariat” 

La Visió 
“Creu Roja, com a organització humanitària i d’acció voluntària 

arrelada en la societat, donarà respostes integrals des d’una 

perspectiva de desenvolupament a les víctimes de desastres i 

emergències, a problemes socials, de salut i mediambientals” 
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• La Creu Roja te el seu origen el 1859, quan 
Henry Dunant contemplà, a la batalla de 
Solferino, com els ferits quedaven sense 
assistència en el camp de batalla. 
 

• La Conferència Diplomàtica, celebrada a 
Ginebra el 8 d'Agost de 1864,  va obtenir, 
com a resultats, la signatura del Primer 
Conveni de Ginebra i la creació d'un 
emblema: la creu vermella sobre un fons 
blanc. 

 

• Va concebre així la idea de crear Societats 
de Socors en cas de guerra o desastre, 
constituïdes per voluntaris formats i 
preparats per aquests tipus de successos.  

Breu història de la Creu Roja 



• Què és... Una institució humanitària d’àmbit 

internacional i de caràcter voluntari que 

potencia la igualtat, es fonamenta en la 

solidaritat i promou la tolerància, amb 

l'objectiu de millorar la qualitat de vida de les 

persones. 

• Present a la ciutat de Barcelona des de 
l’any 1872  
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La Visió 

Què fem?...  

ÀMBITS D’ACTUACIÓ  
 

• Acció Social (atenció a col·lectius en situació de 

vulnerabilitat) 

• Salut 

• Formació 

• Ocupació 

• Cooperació Internacional 

• Infància i adolescència 

• Medi Ambient 

• Drets Humans 

 

… i també  
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SOCORS I EMERGÈNCIES 

Són totes les activitats, terrestres i aquàtiques, orientades 
cap a esdeveniments esportius, culturals i artístics, així 
com vers situacions d’emergència, catàstrofes, rescat al 

mar i en la prevenció i atenció d’accidents 

 

 

Què fem?...  
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La Visió 

Què fem?...  

SOCORS I EMERGÈNCIES 
 

 

• Donar cobertura de prevenció socio-

sanitària a diferents esdeveniments, 

terrestres i aquàtics, esportius, socials i 

culturals. 

• Donar suport sanitari a projectes socials 

com Teleassistència, immigrants, etc. 

• Donar resposta a grans emergències, 

tant a nivell sanitari com psicosocial.  

• Assistir a les persones més vulnerables 

en situacions d’emergència preveient un 

accés adequat als elements bàsics de la 

protecció, de la vida i de la salut  
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La Visió 

Què fem?...  

EMERGÈNCIES A BARCELONA 
 

• Annex al conveni marc en matèria d’acció 

social amb l’Ajuntament de Barcelona per 

donar suport en situacions d’emergències 

des de l’any 2005, treballant des de la 

prevenció per estar preparats per donar 

resposta en cas de necessitat.  

• La col·laboració s’estableix per activacions 

de Operació Fred i Onada de calor, suport 

psicosocial i suport logístic en situacions 

de grans emergències.  
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Recursos Materials 

• Ambulàncies de Suport Vital Bàsic 

• Ambulàncies de Suport Vital Avançat 

• Vehicles de Transport de persones i 

material 

• Vehicles 4X4 

• Vehicles de Transport Adaptat 

• Vehicles de Coordinació 

• Bicicletes de muntanya 

• Hospital de Campanya 

• Material de Electromedecina 

• Material Mèdic i Sanitari 

• Embarcacions de Rescat 

• Motos Aquàtiques 

• Material de Rescat Aquàtic  

• Xarxa pròpia de Telecomunicacions 

• Equips de Radiocomunicacions 

• Centre de Coordinació 24 Hores 
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Recursos Humans (ERIES) 

ERIES (Equips de resposta immediata) són 

grups especialitzats per àmbits preparats per 

donar resposta immediata en situacions de 

grans emergències: 

• formats per persones voluntàries degudament 

formades i capacitades pel seu àmbit d’actuació i amb 

compromís de disponibilitat. 

 

• temps de resposta entre 3 hores i 12 hores depenent 

de l’àmbit geogràfic. 

 

• A la província de Barcelona tenim 2 ERIES 

constituïdes: Suport psicosocial (formada per 

psicòlegs, treballadors socials, metges, infermers i 

socorristes) i Recerca i Rescat de persones amb 

gossos ensinistrats. 

 

• Altres ERIES disponibles en altres punts de l’Estat 

són: Logística, Telecomunicacions, Albergue 

provisional, Assistència sanitària i classificació de 

víctimes, Recerca i salvament en medi aquàtic, 

Atenció humanitària a immigrants. 



Voluntariat  

VOLUNTARI 

 És la persona que d’una manera reflexiva, 

solidària i desinteressada, desenvolupa una 

activitat en benefici de la comunitat dins del marc 

de les finalitats i objectius de la Creu Roja. 
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Perfil del voluntariat  

• Compromès/sa 

• Capacitat/da 

• Disponible 

• Motivat/da 

• Participatiu/va 

• Polivalent 

• Grupal 
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El nostre model  

El voluntariat: 

 

• Detecta necessitats 

• Intervé activament 

• Transmet valors 

• Sensibilitza socialment 
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Algunes xifres  

CREU ROJA A BARCELONA 2014 

 

VOLUNTARIS: 2.150 

SOCIS: 50.000 
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Humanitat 

 

Imparcialitat 

 

Neutralitat 

 

Independència 

 

Voluntariat 

 

Unitat 

 

Universalitat 


