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persones ateses                      77.357 

persones voluntàries                2.593  

persones i empreses sòcies  24.913  



   QUI  SOM 

 Fundació el 6 de juliol de 1864 

 

 Institució humanitària de caràcter voluntari i 

d’interès públic 

 

 Desenvolupa la seva activitat sota la protecció de 

l’Estat, essent col·laboradora d’aquest. 

 

 La seva actuació es regeix sota els principis 

fonamentals del Moviment Internacional de la Creu 

Roja 



    Els 7 PRINCIPIS FONAMENTALS 
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Emblemes 



Título de la presentación 

 VOLUNTARIAT  +/- 97 milions de persones 

    189 països dels 193 reconeguts per l’ONU 

 

Butlletí vulnerabilitat social 02/16 CRE 

Satisfacció del voluntariat-  molt/ o satisfactòria 79.2% 

                                                 -    intermèdia              14.5% 

                                                 -    negativa                   6.3%    

       

          COM HO FEM 



  DIPLOMÀCIA HUMANITÀRIA 
 
 

La nostra forma de comunicar amb els líders d’opinió 

El Comitè Internacional Creu Roja promou el coneixement i la 

comprensió del Dret Internacional Humanitari mitjançant el 

diàleg, explicant les seves posicions sobre qüestions d'interès 

humanitari i multiplica els contactes per facilitar les operacions en 

el terreny i augmentar la consciència sobre les necessitats de les 

persones afectades per conflictes armats i situacions de 

violència. Procura defensar i promoure l'acció humanitària 

imparcial, neutral i independent i evitar que les activitats 

humanitàries s'utilitzin amb finalitats militars o polítics. 



Título de la presentación 

La Missió 

“Estar cada cop més a prop de les persones vulnerables en 

els àmbits estatal i internacional a través d’accions de 

caràcter preventiu, assistencial, rehabilitador i de 

desenvolupament, realitzades essencialment per 

voluntariat.” 

La Visió 

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

voluntària arrelada a 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” 



ACTIVITAT- Intervenció Social 

 
 

• BÚSQUEDAS PERSONAS DESAPARECIDAS                            1     

• PERSONAS CON DISCAPACIDAD                                        17615                                                      

• INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL                                        1208    

• INMIGRANTES                                                                            9164       

• MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL                                        3458  

• PERSONAS MAYORES                                                            49203  

• LUCHA CONTRA LA POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL      24217    

• REFUGIADOS                                                                                 67 

       

*Recollida dades  provisional 2015 

Persones a les que hem arribat 

Recerca de persones desaparegudes 1 

Persones amb discapacitat 17.615 

Infància en dificultat social 1.208 

Persones Immigrants 9.164 

Dones en dificultat social 3.458 

Persones grans 49.203 

Lluita contra la pobresa i l’exclusió social 24.217 

Persones refugiades 67 



     ENTREGA DE BÈNS persones a les que hem arribat 

• Joguets                                                176                 

• Productes sanitaris                             1531 

• Productes d’abric                                 152 

• Parament de la llar                              188 

• Productes de higiene                          1560 

• Vestuari                                                 538 

• Neteja de la llar                                     681 

• Productes alimentaris                         2687 

• Material didàctic                                   934 

Recollida dades  provisional 2015 

 

Entrega de bèns 

Joguines 176 

Productes sanitaris 1.531 

Roba d’abric 152 

Parament de la llar 188 

Productes de higiene 1.560 

Vestuari 538 

Neteja de la llar 681 

Productes alimentaris 2.687 

Material didàctic 934 

ACTIVITAT- Intervenció Social 

 
 



PRESTACIONS ECONÓMICAS 

persones a les que hem arribat 

 

• Pagament de rebuts de subministres (3)                    468 

• Ajuts educatives i formatives (2)                                1018 

• Despeses  de transport                                                  201 

• Ajut primera necessitat (1)                                           2961 

• Ajuts de caràcter sanitari                                               117 

Recollida dades  provisional 2015 

 

Prestacions econòmiques 

Pagament de rebuts de subministres (3) 468 

Ajudes educatives i formatives (2) 1.018 

Despeses de transport 201 

Ajudes de primera necessitat (1) 2.961 

Ajudes de caràcter sanitari 117 

ACTIVITAT- Intervenció Social 

 
 



 

 

  

 

  Procedència dels recursos 2014 
 

(7.047.472,61 € d’ingressos)  





MEMÒRIA NACIONAL 2014 

• La situació econòmica dels més desfavorits, entre els quals 

destaquen les persones majors i les parelles amb fills menors 

de 16 anys, va empitjorar en 2014, amb un augment de la 

pobresa, de l'exclusió social i econòmica i de l'atur. 

 

• El percentatge de persones majors que no poden pagar el seu 

habitatge, pagar-se la calefacció, menjar carn o peix 

setmanalment o fer front a despeses imprevistes ha augmentat 

d'un 5'5% en 2012 al 15% en 2014. 

 

• Mitjana d'ingressos de les llars espanyoles és de 565 euros 

al mes, 98 euros per sota del llindar de pobresa fixat per 

l'Enquesta de Condicions de Vida de 2014. 

 

 



MEMÒRIA NACIONAL 2014 

• En 2015, les taxes d'inserció en els nostres tallers laborals 

van augmentar en dos punts, del 33 al 35%". 

 

• La pujada en un any de tres punts en la taxa d'atur - en 

joves d'entre 25 i 40 anys- és un dels factors causants que els 

treballadors la renda dels quals és inferior als 565 augmenti. 

• La població en atur durant més de dos anys ha pujat 

gairebé en 14 punts, contrastant el percentatge actual, situat en 

el 63.9% enfront del 50% que es va registrar en 2013. 

• El 41% de les famílies ateses per Creu Roja no poden pagar les 

despeses de calefacció. 

 

 

 



• Quatre de cada deu llars  sofreixen privació material severa, 

xifra que s'ha triplicat en aquests últims tres anys. 

 

• El 50% de les famílies no poden fer front al pagament de 

crèdits associats a un compte bancari, la qual cosa dificulta el 

control de les despeses, i provoca que gairebé el 27% de les 

llars recorrin als seus estalvis o s'endeutin. 

 

• L'augment de la pobresa infantil, que se situa en el 92% i la 

taxa d'atur, que amb un 67,3% triplica la de la població total i 

quintuplica la de l'Eurozona. 

 

    MEMÒRIA NACIONAL 2014 
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