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QUI SOM? 
La Creu Roja és una institució humanitària internacional que 
té com a objectiu millorar la qualitat de vida de les persones 
de la nostra societat. Creu Roja treballa amb persones i per 
a persones, potencia la igualtat, la solidaritat i la tolerància. 

PRINCIPIS FONAMENTALS 

VISIÓ 
MISSIÓ  

HUMANITAT  el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, el qual s’ha creat per la 

preocupació de prestar auxili, sense discriminació, a tots els ferits als camps de batalla, s’esforça, sota el seu 
aspecte internacional i nacional, a prevenir i alleujar el patiment de l’ésser humà en totes les circumstàncies. 
Tendeix a protegir la vida i la salut i a fer respectar la persona humana. Afavoreix la comprensió mútua, l’amistat, 
la cooperació i una pau duradora entre tots els pobles. 

IMPARCIALITAT  no fa cap distinció de nacionalitat, raça, religió, condició social ni credo polític. Es 

dedica únicament a socórrer els individus en proporció amb els patiments, posant remei a les seves necessitats 
i donant prioritat a les més urgents. 

NEUTRALITAT amb la fi de conservar la confiança de tots, el Moviment s’absté de prendre part en les 

hostilitats i, en tot temps, en les controvèrsies d’ordre polític, racial, religiós, i ideològic. 

INDEPENDÈNCIA el Moviment és independent. Auxiliars dels poders públics en les seves activitats 

humanitàries i sotmeses a la legislació que regeix en els països respectius, les Societats Nacionals han de 
conservar, això no obstant, una autonomia que els permeti actuar sempre d’acord amb els principis del 
Moviment. 

CARÀCTER VOLUNTARI és una institució de socors voluntari i de caràcter desinteressat. 

HUMANITAT a cada país, només hi pot haver una Societat de la Creu Roja o de la Mitja Lluna Roja, que 

ha de ser accessible a tothom per poder estendre la seva acció humanitària a tot el territori. 

UNIVERSALITAT  el Moviment Internacional de la Creu Roja i de la Mitja Lluna Roja, en el si del qual 

totes les Societats tenen els mateixos drets i el deure d’ajudar-se mútuament, és universal. 

La Creu Roja, com a organització humanitària 
de caràcter voluntari fortament arrelada a la 
societat, donarà respostes integrals a les 
persones vulnerables des d’una perspectiva de 
desenvolupament humà i comunitari reforçant 
les seves capacitats individuals en el seu 
context social. 

Ser cada cop més a prop de les persones 
vulnerables en els àmbits nacional i 
internacional, a través d’accions integrades, 
realitzades essencialment per voluntariat i 
amb una àmplia participació social i 
presència territorial. 
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14 
ALUMNES DE 
PRÀCTIQUES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL NOSTRE EQUIP 

118 
VOLUNTARIS/ES 

Creu Roja, som la junta, els treballadors i 
treballadores. Creu Roja som els alumnes 
de pràctiques que ens volem formar. Creu 
Roja som els voluntaris i voluntàries, les 
empreses col·laboradores i els socis/es.  

Creu Roja  Tortosa, ets TU ! 

TREBALLADORS   
TREBALLADORES 

26 

9 
MEMBRES DE            

LA JUNTA 

TU 

COL·LABORADORS   
COL·LABORADORES 

17 

SOCIS I SÒCIES 

1484 
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ÀREES D’ACCIÓ 
 

Infància i família  

La infància es constitueix 
com un dels col·lectius 
més vulnerables i en 
major situació de risc. En 
aquest sentit, Creu Roja 
Tortosa, a més de 
desenvolupar una activitat 
preventiva, encamina els 
seus esforços a protegir a 
la infància i a les seves 
famílies en dificultats 
socials, vetllant pel 
compliment dels drets 
fonamentals i atenent a 
les necessitats espe-
cífiques que emergeixen. 

LLAR D’INFANTS 

La llar d’infants és un 
espai educatiu i de lleure 
dirigit a nens/es de 0-3 
anys, donant resposta a 
les seves necessitats 
físiques, afectives, 
intel·lectuals i socials. Així 
mateix, se’ls  ofereix la 
possibilitat de tenir 
experiències educatives 
que promoguin el seu 
desenvolupament i 
aprenentatge mitjançant 
una pedagogia adequada 
a les seves capacitats i 
nivell maduratiu.  

SERVEI D’INTERVENCIÓ 
SOCIOEDUCATIVA (SIS) 

El SIS és un servei social 
bàsic no residencial que 
atén a aquelles famílies 
amb menors en situació 

de risc. S’organitza en 
quatre mòduls, en funció 
de la franja d’edat del 
menor. Creu Roja Tortosa 
s’encarrega del mòdul de 
0-3 anys. 

L’objectiu d’aquest servei 
és avaluar i treballar les 
competències i habilitats 
parentals, el vincle 
emocional i la criança 
positiva, per fomentar 
l’apoderament de la 
família i evitar agreujar la 
situació de risc. 

OIKIA 

Es tracta d’un servei de 
caràcter preventiu que 
intervé en infants de 0-6 
anys en situació 
d’extrema vulnerabilitat, 
que actua en l’àmbit 
territorial de Tortosa i el 
seu entorn. Garanteix dos 
àpats i una dutxa d’aigua 
calenta en un entorn càlid 
i harmònic 

INFÀNCIA HOSPITALITZADA I 
CIBERAULA 

Els projectes d’Infància 
Hospitalitzada i de 
Ciberaula, pretenen  
millorar la qualitat de vida 
dels infants de 0 a 16 
anys, hospitalitzats a la 
planta de pediatria de 
l’Hospital Verge de la 
Cinta, així com als seus 

familiars. Ho fem a través 
de materials didàctics, 
cognitius, motrius i 
lúdics... 

COM ENS POTS 
AJUDAR? 

A la llar d’infants busquem 
persones per fer suport 
dins de l’aula. 

Si t’agrada cuinar i tens el 
carnet de manipulador/a 
d’aliments, al SIS, 
necessitem un voluntari 
per cuinar al Casal 
d’Estiu.  

Al projecte d’infància 
hospitalitzada cada dia 
obrim l’aula per 
acompanyar i acollir als 
infants hospitalitzats i les 
seves famílies. 

 

 1.205 
persones ateses 

 

 1.775 
intervencions 
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EN MÉS DETALL... 
 

LLAR INFANTS                                                                      77 USUARIS       

 

SIS                                                     297 INTERVENCIONS  +   23 USUARIS        

 

OIKIA                                                660 INTERVENCIONS   +  12 USUARIS      

 

INFÀNCIA HOSPITALITZADA          490 INTERVENCIONS  +   782 USUARIS   

 

CIBERAULA                                    328 INTERVENCIONS   +  338 USUARIS      

+        
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Joventut  

 

ÈXIT ESCOLAR 

A l’activitat de l’Èxit 
Escolar, ens cuidem 
d’introduir als alumnes 
en hàbits i tècniques 
d’estudi eficaces, 
reforçar continguts 
acadèmics adquirits en 
l’entorn escolar i 
promoure l’educació en 
valors dels infants fora 
de l’entorn acadèmic a 
través d’activitats 
lúdico-formatives.  

La nostra intervenció 
consisteix en 
l’acompanyament 
educatiu, promoció de la 
salut a través de 
berenars, activitats d’oci 
i lleure i treball 
d’habilitats de 
desenvolupament 
personal i educació en 
valors en infants de 6 a 
16 anys. 

 

ESPORTS EN VALORS 

L'activitat consisteix a 
emprar el futbol com 
una eina per inculcar 
una successió de valors 
a través de la pràctica 
esportiva. 

 

 

 

PROGRAMA 
INVULNERABLES 

#INVULNERABLES és 
un programa que es 
dirigeix als infants de 
Tortosa i les seves 
famílies que viuen en un 
context de màxima 
vulnerabilitat.  

Aquesta intervenció 
dóna resposta a les 
necessitats bàsiques no 
cobertes, tot oferint 
acompanyament i 
suport educatiu i de 
lleure a l’infant, 
promovent la igualtat 
d’oportunitats. 

 

LA JOGUINA EDUCATIVA 

La nostra missió és 
sensibilitzar sobre el 
valor educatiu del joc i 
recollir joguines per a 
infants en risc. 

La nostra intervenció 
consisteix en dirigir 
activitats per als més 
petits amb l’objectiu de 
recollir joguines, 
embolicar les joguines 
recollides i fer l’entrega 
el dia de Reis. 

 

 

 

 

COM ENS POTS AJUDAR? 

Pots participar com a 
voluntari/ària als grups 
de nens i joves d’èxit 
escolar, ajudar a 
preparar el berenar dels 
més petits o embolicant 
joguines per la 
campanya de Reis. 

 

 

 

140 
persones ateses 

 

 10.862 
intervencions 
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EN MÉS DETALL...  
 

ÈXIT ESCOLAR                                                           10.720 INTERVENCIONS   +   29 USUARIS               
 

INVULNERABLES                                                                                                         26 USUARIS        
 

JOGUINA EDUCATIVA                                                           142 INTERVENCIONS  +   85 USUARIS   
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Atenció Social  

SERVEI D’ATENCIÓ A 
LES PERSONES 

PRIMERA ACOLLIDA: 
INFORMACIÓ, ORIEN- 
TACIÓ I ASSESSO- 
RAMENT  

En funció de la demanda 
de la persona, s’informa 
de tots els recursos 
existents tant interns com 
externes intentant donar 
una resposta eficaç.  

SERVEI JÚRÍDIC  

Es basa en oferir 
informació, orientació i 
assessorament legal. 

SERVEI D’ORIENTACIÓ 
LABORAL 

Es tracta d’oferir totes  les 
eines           imprescindibles 
per facilitar l’accés a les 
persones al món laboral. 

ATENPRO 

Aquest servei es basa en 
l’entrega d’un telèfon 
mòbil per aquelles dones 
víctimes de violència de 
gènere. Un mòbil en què 
Creu Roja Tortosa té la 
competència de citar a la 
usuària per fer l’entrega 
de l’aparell i la seva 
comprovació del GPS 

IRPF 2018 - Ministeri 
de Sanitat Serveis 
Socials i Igualtat 

PROJECTE ACOLLIDA 
INTEGRAL IMMIGRANTS 

Entregues de béns o 
prestacions econòmiques 
de primera necessitat, 
ajudes de caràcter 
sanitari, etc... 

FEAD: 2014 – 2020  

Ajuda humanitària 
d’entrega de béns de 
primera necessitat, com 
són els  aliments. 

ATENCIÓ URGENT 
NECESSITATS BÀSIQUES 

Una de les accions que 
fem, són els ajuts 
econòmics de primera 
necessitat com podria ser 
assumir el pagament dels 
subministraments 
d’aquelles persones que 
compleixen els requisits 
per fer-ho. 
D’altra banda, també 
s’entreguen targetes 
econòmiques per la 
compra d’aliments. 
(Targetes Bon Àrea). 
Finalment disposem de  la 
campanya per l’adquisició 
de vestuari infantil 
d’hivern, on s’assignen 
targetes magnètiques per 
adquirir roba, calçat i 

altres elements de 
vestimenta personal.  
(Targetes Decatlhon). 
 
“LLAMAMINENTO 
AHORA + QUE NUNCA”  
Es tracta d’assumir 
l’atenció de les necessitats 
bàsiques a través 
d’entregues de béns- kit 
higiene personal i familiar. 

SUPORT EN LA 
PREVENCIÓ DE     
L’EXCLUSIÓ ESCOLAR 
EN TEMPS DE CRISI 

Ajuts econòmics per a la 
compra de llibres i altre 
material escolar, o les  
despeses de l’AMPA. 

 

 

 

 2.208 
persones ateses 

 

   3.033 
intervencions 
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EN MÉS DETALL... 

 

PRIMERA ACOLLIDA                                                      500  INTERVENCIONS   +   500  USUARIS    

 

SERVEI JURIDIC                                                                                    170  INTERVENCIONS  +  170  USUARIS         

 

SERVEI D’ORIENTACIÓ LABORAL                                                   200 INTERVENCIONS   +  200 USUARIS        

 

ATENCIÓ URGENT A NECESSITATS BÀSIQUES                                                                                           35 FAMÍLIES        

 

LLAMAMIENTO AHORA + QUE NUNCA                                            241 INTERVENCIONS   +  723 FAMÍLIES        

 

SUPORT EN LA PREVENCIÓ DE L’EXCLUSIÓ EN TEMPS DE CRISIS                      8 INTERVENCIONS   +  20 USUARIS        

 

PROJECTE FEAD                                                                                          1263 INTERVENCIONS   +  241 FAMÍLIES      

 

ATENPRO                                                                                                                                                                  8 USUARIS        
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Gent gran  

PROJECTE ENREDA’T 

En aquest projecte 
pretenem millorar les 
relacions socials de les 
persones grans facilitant 
la generació de nous 
vincles que els motivin a 
sortir de les seves llars 
per dur a terme activitats 
d’oci i familiaritzar-les 
amb les noves 
tecnologies. 

PROJECTE AJUDA A 
DOMICILI 
COMPLEMENTÀRIA 
(ADC) 

Des d’aquest projecte 
pretenem augmentar la 
capacitat de la persona 
gran per la realització 
d’activitats bàsiques i 
instrumentals en la seva 
vida quotidiana.  

PROJECTE ESTIMULACIÓ 
DE LES FUNCIONS 
COGNITIVES (FCD) 

El principal objectiu és 
mantenir i millorar les 
funcions cognitives de la 
persona gran per 
continuar duent a terme 
les activitats de la seva 
vida quotidiana. 

PROJECTE SALUT 
CONSTANT 

Busquem reduir 
l’impacte negatiu del 
deteriorament físic que 

suposa el pas del 
temps, possibilitant que 
la persona gran tingui un 
millor control de la seva 
malaltia i pugui 
incorporar hàbits de 
vida saludables.  

SEMPRE ACOMPANYATS 

Sempre Acompanyats 
és un programa 
comunitari d’atenció i 
suport a les persones 
grans amb soledat no 
volguda a la ciutat de 
Tortosa. Les principals 
activitats 
desenvolupades són els 
acompanyaments dins i 
fora del domicili, 
exercicis físics i de 
relaxació suau, 
d’estimulació cognitiva, 
sortides per la ciutat, 
treball de creixement 
personal, xerrades de 
seguretat, d’alteració 
del son i/o de trastorns 
alimentaris, 
aprenentatge de les 
noves tecnologies, etc.,  

També es pretén 
sensibilitzar a la 
comunitat sobre 
aquesta situació i 
potenciar vincles  

TELEASSISTÈNCIA 
DOMICILIARIA 

Aquest servei garanteix 
el manteniment de les 
persones usuàries en el 
seu domicili evitant o 

retardant la 
institucionalització.  

A través de la línia 
telefònica i amb un 
equipament de 
comunicacions, permet 
als usuaris/es demanar 
ajuda en situació 
d’emergència.  

El servei funciona les 24 
hores del dia durant els 
365 dies de l’any. 

COM ENS POTS AJUDAR? 

Realitzant trucades 
telefòniques, 
acompanyaments en 
grup o individuals... 

 

 

 

616 
persones ateses 

 

 3.346 
intervencions 
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EN MÉS DETALL... 
 

TELEASSISTÈNCIA DOMICILIÀRIA                                                                                 216 USUARIS              

 

ENREDA’T                                                                                     3.038 INTERVENCIONS  +   241 USUARIS         

 

ADC                                                                                                      63 INTERVENCIONS   +  32 USUARIS        

 

FCD                                                                                                       76 INTERVENCIONS  +   11 USUARIS   

 

SALUT CONSTANT                                                                             24 INTERVENCIONS   +  11 USUARIS 

 

SEMPRE ACOMPANYATS                                                               58 INTERVENCIONS   +  105 USUARIS 

 

SEMPRE ACOMPANYATS    (SENSIBILITZACIÓ)                       87 INTERVENCIONS   +  3.789 USUARIS 
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Formació  

 

FORMACIÓ PRIMERA 
ACOLLIDA 

Des de Creu Roja Tortosa 
volem donar suport a la 
formació, responen a les 
mancances de moltes 
persones que arriben a 
Catalunya i passen per 
una etapa de dol, amb 
l’objectiu de fer-los sentir 
part de la nostra societat. 

Aquestes formacions s’ha 
dut a terme a les 
poblacions de:  Sant 
Jaume d’enveja, 
Roquetes, Tortosa, Bot, 
Deltebre, l’Ametlla de Mar i 
Amposta a persones nou 
vingudes al Territori.  

Els mòduls tractats en les 
formacions han estat 
sobre temes sociolaborals, 
coneixement de la societat 
catalana i violència 
masclista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASSES 
D’ALFABETITZACIÓ 

Amb l’objectiu 
d’alfabetitzar i conèixer la 
llengua, des de 
l’assemblea local s’han 
oferit classes 
d’alfabetització (nivell I, II) 
per aquelles persones que 
desconeixen la llengua 
espanyola. Aquestes 
sessions s’han dut a terme 
dos cops a la setmana. 
Cada sessió tenia una 
durada de  dues hores i ho 
van realitzar quatre 
voluntaris/es. 

Aquests cursos s’han 
destinat a menors no 
acompanyats i persones 
analfabetes o amb 
coneixements bàsics de la 
llengua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COM ENS POTS AJUDAR? 

Busquem persones per fer 
suport dins de l’aula i 
poder impartir els tallers i 
cursos. 

 

 

 168 
persones ateses 

 

 363 
intervencions 

EN MÉS DETALL... 

 

FORMACIÓ PRIMERA ACOLLIDA                            123 INTERVENCIONS  +  108 USUARIS         

 

ALFABETITZACIÓ                                                         240 INTERVENCIONS  +   60 USUARIS         
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Centre de reconeixement mèdic  

El Centre de 
Reconeixement mèdic 
Creu Roja és un centre 
autoritzat per a la 
realització de les proves 
psicotècniques 
necessàries per a la 
tramitació d’expedicions 
i renovacions de 
diferents tipus de 
permisos i llicències, 
tals com: conducció, 
armes, seguretat, 
tinença d’animals 
potencialment 
perillosos, grues, 
embarcacions, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La labor del Centre de 
Reconeixement mèdic 
de la Creu Roja de 
Tortosa és efectuar els 
tràmits amb eficiència i 
oferir una atenció al 
públic amable i propera. 

Al Centre de 
Reconeixement mèdic 
hi pot assistir tota la 
població en edat 
d’obtenir o renovar un 
permís o una llicència 
de les categories 
anteriorment 
esmentades. 

 

 

 

1.291 
persones ateses 

 

 3.873 
intervencions 
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 Contacta'ns 
Si estàs interessat en contactar en algun dels Serveis de Creu Roja Tortosa, pots telefonar o enviar-nos 

un correu electrònic: 

 

ADMINISTRACIÓ 

Joana Burgos - 977.444.444 (Secció 1) -  jobuca@creuroja.org - tortosa@creuroja.org 

 

COORDINACIÓ 

Anna Ceprià  - 977.444.444 (Secció 3) - acepria@creuroja.org 

 

INFÀNCIA I FAMILIA 

Llar d’Infants: 977.440.400 - 977.444.444 (Secció 2) llartortosa@creuroja.org 

Servei d’intervenció socioeducativa: 977.444.444 (Secció 7) - adriana.altadill@creuroja.org  

OIKIA:  977.444.444 (Secció 3) - zahra.bourigue@creuroja.org - georgina.teruel@creuroja.org 

Infància Hospitalitzada i Voluntariat: 977.444.444 (Secció 4) - bcid@creuroja.org 

 

JOVENTUT 

Departament de Joventut: 977.444.444 (Secció 4)- noelia.alguero@creuroja.org 

Èxit Escolar i INVULNERABLES: 977.444.444 (Secció 5)- anaisabel.sabate@creuroja.org 

 

ATENCIÓ SOCIAL 

Atenció Social: 977.444.444 (Secció 3) -  acepria@creuroja.org 

 

DEPARTAMENT DE GENT GRAN 

Programes actius: 977.588.084 - 977.444.444 (Secció 6) -  ccolome@creuroja.org 

Sempre Acompanyats: 977.588.084 - 977.444.444 (Secció 6) - elisabet.poy@creuroja.org -   

guillermina.valls@creuroja.org 

 

FORMACIÓ 

Formació primera acollida: 977.444.444 (Secció 3) - berta.millan@creuroja.org 

 

CENTRE DE RECONEIXEMENT MÈDIC   

977.588.084 - 977.444.444 (Secció 6) - rosa.cuartielles@creuroja.org 
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