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Els joves de Balears
preparats per canviar el món
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| Molt a prop del joves

Els joves,
present i
futur
A través de la transmissió i
educació en valors, en l’adquisició d’hàbits saludables i en
el procés d’integració plena de
les persones, els joves voluntaris, persegueixen un objectiu:
canviar el món.
errar de joventut és xerrar del
present i del futur de la Creu
Roja. Només a Balears, prop d’un
25% dels voluntaris de l’entitat tenen
entre 16 i 30 anys. Per això, la Creu Roja
Joventut fomenta una activitat voluntària que sigui capaç d’avançar cap a una
societat més justa i respectuosa perquè
els joves puguin desenvolupar adequadament els seus projectes de vida.
Les persones joves són un dels grups socials prioritaris per a la Creu Roja. Els indicadors que mesuren l’impacte que ha
tingut la crisi, mostren clarament que es
tracta d’una població altament vulnerable.
Per això, la missió de la Creu Roja pel que
fa als joves consisteix a donar-los suport
perquè aconsegueixin el seu potencial
personal i desenvolupin la seva capacitat
de participar activament en la vida social,
econòmica, cultural i cívica.
X

Oferim eines i recursos per la formació dels joves d’entre 16 i 30 anys
Una de les principals eines per lluitar
contra la desigualtat és la formació i, en
aquesta tasca, la Creu Roja aposta per
donar un impuls a la formació juvenil a
través del programa Promoció de l’èxit
amb joves en educació no obligatòria que
promou els hàbits d’estudis, el desenvolupament d’habilitats que facilitin el bon
funcionament en els estudis i aporta eines
per a l’accés i el seguiment de l’educació

20 joves es formaran durant 6 mesos en Operacions Bàsiques de Restaurant i Bar.

més enllà de l’ESO. “La formació és un
dels factors claus per trobar feina en el
futur, per això, és important fomentar la
continuïtat de l’educació i evitar que els
joves abandonin els seus estudis després
de l’educació obligatòria. El programa és
una oportunitat per als joves, i especialment per aquells en risc d’exclusió”,
destaca Emelinda Guirao, coordinadora
de la Creu Roja Joventut. “És tracta de
proveir dels recursos necessaris perquè
els joves iniciïn o continuïn l’educació no
obligatòria (batxillerat, cicles formatius
i/o universitat) prioritzant la intervenció
amb aquells que es troben en situació de
vulnerabilitat”.
En aquesta direcció, el programa formatiu incideix en aquells factors d’índole
personal, econòmic i social que inﬂ ueixen en l’accés o la continuïtat dels estudis en l’etapa no obligatòria. La intervenció amb els joves ha de tenir en compte
la situació personal de cadascun d’ells
i ser capaç d’oferir una intervenció integral que permeti el desenvolupament
positiu de les seves habilitats, l’accés a
recursos i cobrir les despeses escolars
que no es puguin assumir.

Realitzam activitats de suport escolar,
d’orientació i seguiment educatiu, organitzam
tallers d’habilitats i tècniques d’estudi y oferim
suport econòmic als participants del programa

l’Ocupació comença a les
aules, amb la formació
La desocupació juvenil s’ha convertit un
dels problemes més rellevants de la nostra societat. Després del boom de la construcció molts joves van deixar d’estudiar
per posar-se a treballar, amb retribucions
superiors a la mitjana salarial d’Espanya.
Arribat el declivi del sector, unit a la crisi econòmica general, va provocar taxes
d’atur exageradament altes en la població
jove, situació que encara patim.
Malgrat que les dades de 2015 mostren
certa consolidació i millora en aquest
tram d’edat i, en línia amb el descens
d’atur generalitzat que ha experimentat
l‘estat. Cal dir que la millora ha estat un
poc més rellevant en el cas dels homes, i
manco en el cas de les dones, de manera
que, de nou, s’amplia la bretxa de gènere en l’estrat de 16 a 19 anys, amb quatre
punts de diferència.
Una anàlisi més detallada de la situació
de les persones més joves i la seva edat,
en relació a la seva situació laboral, mostra que el nivell educatiu és determinant
i incrementa les possibilitats de trobar
feina. L’anàlisi que creua el nivell educatiu amb l’edat, mostra que els més joves
sense cap tipus de titulació presenten
taxes d’atur superiors al 60%, mentre
que segons va incrementant-se el nivell
educatiu i l’edat, les possibilitats d’ocupació són majors.
En quant als aturats joves i la seva
relació amb el temps de desocupació,
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cal assenyalar que un percentatge molt
elevat dels joves duen cercant feina més
de dos anys (aproximadament 1 de cada
3 persones menor de 30 anys). Per altra
banda, la meitat dels i les joves menors
de 30 anys concentra la seva activitat
en tres branques d’activitat: comerç,
hostaleria i indústria manufacturera. A
Balears, especialment es concentra en
les dues primeres, degut principalment
al tipus d’economia, centrada en el turisme i els serveis.
Atenent a aquesta situació, les mesures
de l’estratègia de la Creu Roja per combatre la desocupació juvenil estan orientades a fer front als diferents desequilibris
identiﬁcats, prioritzant, la necessària inserció dels joves al mercat laboral, la millora de l’ocupació, així com el foment de
l’esperit emprenedor.
Per donar resposta a aquesta situació s’ha
dissenyat un Programa Operatiu d’Activació Juvenil (POEJ), cofinançat per la
Comissió Europea i el Ministeri d’Ocupació i, en el que participa la Creu Roja.
Aquest itinerari juvenil preveu a través de
tres projectes (Aprendre treballant, Pulsa
Empleo i Formació per a l’Ocupació amb
Joves de Garantia Juvenil) fomentar la integració sostenible al mercat de treball de
les persones joves, en particular d’aquelles no ocupades i no integrades en els
sistemes d’educació o formació, així com
els joves que corren el risc de patir exclusió social i els procedents de comunitats
marginades, també a través de l’aplicació
de la garantia juvenil.

Hem de fer front
als diferents
desequilibris
identificats,
prioritzant, la
necessària inserció
dels joves al mercat
laboral

EL 63% DE LES
PERSONES ATESES PER
L’ENTITAT SÓN DONES
La violència masclista, els estereotips i els rols de gènere
establerts, la bretxa salarial i la manca de responsabilitat
compartida a la llar i la família, són algunes de les barreres a les
quals s’enfronten dones i nines.

Aconseguir la igualtat entre els gèneres
i l’apoderament de totes les dones i les
nines és un dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible per transformar
el nostre món, aprovats pels dirigents
mundials al setembre de 2015 en un cim
de les Nacions Unides.
A la Creu Roja a Balears apostam per aconseguir aquest objectiu, que es troba immers de forma transversal en totes les nostres actuacions. L’any 2016, més de 10.362
dones van participar en els projectes especíﬁcs d’intervenció social, això representa
un 63 per cent de les persones participants.
Per a conciliar,
s’ha de compartir.
En el Pla d’Ocupació de l’organització van
participar més de 1.081 dones i el 34 per
cent va aconseguir la seva inserció laboral
en 2016. A més, a través de la campanya
“Et correspon, ens correspon” es persegueix sensibilitzar sobre la importància de
la coresponsabilitat en les tasques de l’àmbit domèstic i familiar, per trencar amb els
rols de gènere establerts que provoquen
desigualtat, així com la conciliació de la
vida laboral i personal.
En l’àmbit de la Cooperació Internacional,
la Institució desenvolupa projectes dirigits a dones fonamentalment en països
d’Àfrica i Amèrica del Sud amb l’objectiu

FES SOCI A UN AMIC, EXPLICA-LI QUÈ FEIM 902 22 22 92

Balears_1015_11_RR.indd 3

d’aconseguir el seu apoderament socioeconòmic, millorar les seves condicions de
vida, enfortir les seves capacitats, i formar
i sensibilitzar en matèria de violència de
gènere i drets sexuals i reproductius en les
comunitats en les quals habiten.
L’organització compta també amb recursos i projectes especíﬁcs dirigits a dones
que sofreixen o han sofert violència de
gènere, oferint assessorament jurídic, accions d’orientació i suport psicosocial o
acompanyament a recursos comunitaris i
projectes d’ocupació especíﬁcs per a elles.
La igualtat, una
responsabilitat de tots.
La construcció d’una societat on no existeixi la discriminació i es doni pas a una
veritable igualtat i equitat de gènere, continua sent una tasca pendent. Malgrat els
avanços socials i legislatius, les dones i
nines sofreixen cada dia diferents formes
de discriminació i violència en l’àmbit
educatiu, laboral, social, econòmic i cultural que retallen els seus Drets Humans
i llibertats fonamentals.
En la commemoració del Dia Internacional de les Dones, i sota el lema ”I tu…
Quina fórmula utilitzes?”, convida a la
reﬂexió sobre quins elements, valors i situacions són necessaris per aconseguir
l’equitat de gènere.
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“A la Creu Roja
estan molt
pendents de jo, em
tracten molt bé i
m’ajuden. Mallorca
és on bon lloc per
viure i veig el futur
amb esperança”

Levgeni es troba en la fase d’integració del programa d’atenció a persones refugiades.

“A Ucraïna hi ha guerra,
encara que no surti
per la televisió”
Levgeni, un jove ucraïnès usuari del programa de refugiats
i migrants de la Creu Roja a les Balears.
’Ievgeni és un jove d’Ucraïna de
35 anys que arribar a Palma via
Barcelona fugint del seu país. Ell
va ser dels primers refugiats del Centre
d’Acollida de la Platja de Palma.
N

Quan vas arribar a Espanya?
Vaig arribar a Espanya ara fa onze mesos.
Primer, vaig arribar a Barcelona i la Creu
Roja a Catalunya em va ajudar en la gestió
per sol·licitar asil. Una vegada acceptada, em van destinar a Mallorca al Centre
d’Acollida de la Platja de Palma. Crec que
vaig ser el primer o dels primers a entrar al
centre, puc dir que el vaig estrenar.
Què va ser el més difícil quan vas arribar?
Vaig venir tot sol, vaig deixar enrere la família, els amics, la meva gent. Separar-te
dels teus és el més dolorós, els enyor i
pens molt amb ells, però em mantenc
ocupat, estudiant, cercant feina, aprenent
idiomes. Això m’ajuda a no pensar-hi tant.

Si la situació allà fos bona, no hauria deixat
el meus país.
Després de gairebé una any a Mallorca
com et sents?
Ara estic bé, tenc una llar, estic aprenent
castellà, ja tenc el permís de treball per
començar a cercar feina...puc viure tranquil. Tenc molts de plans per al futur i el
més important és formar-me i acabar els
curs que faig.
Ara que no vius al Centre d’Acollida com
és el teu dia a dia?
Doncs molt ocupat. M’aixec tots els dies
a les 6h del dematí. De dilluns a divendres, de 8h a 14h, faig un curs d’electricitat del SOIB. A Ucraïna vaig treballar
com a jurista i, també durant molts anys
vaig dedicar-me a la instal·lació de plantes d’alta tensió. Ja tenia coneixements,
però ara, amb aquesta formació, els estic ampliant i esper que m’ajudi a trobar

feina. Les tardes les dedico a estudiar i
aprendre idiomes al Centre d’Adults la
Balanguera. Ara mateix, estic aprenent
castellà i perfeccionant l’anglès.
I el cap de setmana?
Doncs llegesc molt i seguesc estudiant,
però part del cap de setmana el pas a
la Creu Roja. Des de fa un mes sóc voluntari de l’àrea de medi ambient. Ajut a
persones que no poden caminar o tenen
problemes de mobilitat a fer excursions
o anar a la muntanya amb la cadira Joelëtte. M’agrada molt. Pas de molt gust
d’ajudar a altres persones, anar d’excursió i, al mateix temps, conec l’illa i també
a altres voluntaris.
Com t’ha ajudat la Creu Roja?
Des del primer moment l’equip del Centre d’Acollida m’ha cuidat molt. Són molt
respectuosos, educats i tenen moltes ganes d’ajudar-nos. Sempre m’han fet sentir
que no estava sol, m’han fet costat des del
principi. M’han ajudat a trobar una casa,
amb l’idioma donant classes de castellà, a
fer tràmits que tot sol no hagués sabut fer.
Quins són els teus plans de futur?
Com deia, ara estic molt concentrat en formar-me i aprendre. Sé que vull viure a Mallorca, m’agrada el seu clima, la seva gent.
No m’en vull anar a Alemanya o a EE.UU.
Aquí la gent m’ha tractat bé, trob que és on
bon lloc per viure i veig el futur amb esperança. Vull treballar, fer amics, tenir un lloc
on viure per mi tot sol...i qui sap, si algun
dia tenir una família, ﬁlls.
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LA REALITAT DE LES PERSONES
REFUGIADES A LES BALEARS
En relació al Programa de Reubicació i Reasentament de persones sol·licitants d’asil
i refugi des de Grècia, Itàlia, Líban i Turquia, l’Organització Humanitària a Balears ha
atès a 106* persones que han estat acollides en el Centre d’Acollida de Persones
Refugiades. El 2016 la Creu Roja a les Balears a través del programa de refugiats i
migrants va atendre un total a 167 peticions d’asil.

MÉS INFORMACIÓ A WWW.CRUZROJA.ES
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Distribució d’1 milió
de quilos d’aliments
El Programa 2016 d’Ajuda Alimentària a les persones
més desfavorides es desenvolupa en 3 fases i en total
s’han repartit 1.003.354 quilos d’aliments a Balears.
La Creu Roja va completar el 15 de març
la tercera y darrera fase del Programa 2016
d’Ajuda Alimentària a les persones més desfavorides, amb el repartiment de 360.657 quilos d’aliments entre persones vulnerables. En
total, el programa va aconseguir repartir més
d’1 milió de quilos d’aliments a les Balears.
Aquest Programa està cofinançat en un
85% pel Fons d’Ajuda Europea per a les
Persones més Desfavorides (FEAD) i en
un 15% pel pressupost de l’estat. En el seu
desenvolupament col·laboren els Ministeris de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat;
Ocupació i Seguretat Social; Agricultura,
Alimentació i Medi ambient.
A les Balears 15.024 persones reben
aliments procedents del FEAD
Els aliments distribuïts són de caràcter bàsic, poc peribles, de fàcil transport i emmagatzematge. La “cistella d’aliments” inclou
14 productes com a arròs blanc, llenties,
pots infantils, cereals infantils, llet de continuació en pols, llet UHT, oli d’oliva, tonyina
en conserva, pasta, tomàtiga frita, galletes,
crema de verdures deshidratada, fruita en
conserva sense sucre afegit i mongetes

NOVES
OFICINES
D’ATENCIÓ
A EIVISSA I
MALLORCA
Inauguració de nous punts
d’atenció a Sant Antoni de
Portmany i Marratxí.

L’ajuda es destina a individus o grups
familiars especialment vulnerables.

verdes en conserva. Es tracta d’aliments
especialment nutritius, que contribueixen
a satisfer les necessitats de persones adultes i, de manera especial, dels menors.
L’ajuda alimentària pal·liarà en bona mesura les mancances de 15.024 persones
desfavorides a Balears: 9.562 persones a
Mallorca, 3.491 persones a Menorca i 1.971
persones a Eivissa.
Aquest programa estableix també que
el lliurament d’aliments ha d’anar acompanyada d’altes mesures. Són el conjunt
d’actuacions dirigides a afavorir la inclusió
social de les persones més desfavorides
beneﬁciàries de l’ajuda alimentària.

El passat mes de març es va inaugurar el centre d’atenció de Sant Antoni
de Portmany a Eivissa i el de Marratxí
a Mallorca. L’obertura de les dues oﬁcines respon a les directrius marcades
pel pla autonòmic de desenvolupament
local establert per l’organització per al
període 2015-2019.
D’aquesta forma, amb l’inici de l’activitat de les noves oficines de la Creu
Roja s’inicia el projecte de creixement i implantació territorial amb
l’objectiu d’oferir una major cobertura i atenció a les necessitats locals
de la població balear.

A prop de les
persones per
oferir una millor
resposta

Minut de silenci a totes les seus de la Creu
Roja per la mort de 6 voluntaris a Nigèria
Els voluntaris van morir el passat mes de febrer en un
bombardeig en un camp de desplaçats a Nigèria.
l passat 17 de febrer, la mort de civils i sis membres de la Creu Roja a Nigèria després d’un atac aeri a la ciutat de Rann, prop de la frontera de Nigèria i Camerun, va
commocionar a tota l’organització humanitària. Els sis treballadors de l’entitar eren a
Rann com a part d’una operació humanitària per distribuir menjar a més de 25.000 persones.
E

Els treballadors humanitaris no són
un objectiu.

No som part del conflicte. S’ha de protegir les missions humanitàries.
Segons el president de la Creu Roja Espanyola, Javier Senent, “és inacceptable que tants
civils hagin estat assassinats i ferits. Els treballadors i voluntaris humanitaris han de
ser capaços d’operar amb seguretat i poder prestar assistència vital on sigui necessari,
sense por a perdre les seves vides. Les parts en el conﬂicte han de complir amb les
seves obligacions sota el dret internacional humanitari per assegurar que els civils no
siguin afectats per les hostilitats”.
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El Govern reconeix la contribució ambiental dels voluntaris.

Recollim 677 quilos de residus de la costa
El conseller de Medi Ambient, Agricultura i Pesca del Govern Balear,
Vicenç Vidal, reconeix la tasca de 17 voluntaris de la Creu Roja.
Els voluntaris de l’àrea de medi ambient
recullen 677 quilos de residus de les costes
de Mallorca durant el 2016 en coordinació
amb la direcció general d’Educació Ambiental, Qualitat Ambiental i Residus del Govern Balear. El Conseller de Medi Ambient,

Agricultura i Pesca, Vicenç Vidal reconeix la
tasca dels 17 voluntaris que durant el 2016
realitzen tasques de neteja i eliminació de
residus de cales de difícil accés del litoral
mallorquí. Els voluntaris van netejar les platges de Cala en Basset, Cala sa Cova, Cala

Castell, Son Bunyola, Cala Tuent, Cala Engosalba, Cala Figuera, Cala Murta, s’Albufereta
i Cala Bòquer. Els residus que s’han retirat
han estat principalment aquells generats
per l’home acumulats a vorera de la mar, a
les dunes o damunt de les roques.

SIMULACRE DE FUGA DE GAS
CLORHÍDRIC AL PORT DE PALMA

Sóller adquireix
un vehicle de
transport adaptat

Autoritat Portuària en
coordinació amb la
Creu Roja i Transmediterranea.

La Creu Roja a Sóller rep una aportació econòmica de la família de Pedro J. Mayol, hereus de la senyora
Rosa Falconer Coll, per al ﬁnançament
d’un vehicle de transport adaptat.
Amb l’adquisició del vehicle la Creu
Roja a Sóller pot posar en marxa al
municipi el servei d’acompanyament
a persones amb mobilitat reduïda.
Fins aleshores, les ajudes es centraven en la prestació de productes de
suport (cadires de rodes, crosses i
caminadors), però ara, amb el vehicle
adaptat ha permès a l’entitat donar
resposta a una demanda creixent al
municipi.

L’equip d’emergències a punt per l’exercici.

Organitzen un simulacre per donar resposta a una fuita ﬁctícia de gas clorhídric
en una cisterna d’un vaixell de Trasmediterranea a la seva arribada al port de Palma. Com a conseqüència de la fuita es va
produir una intoxicació per inhalació de
gas entre el passatge i la tripulació.
Els voluntaris i alumnes del tècnic d’emergències sanitàries de la Creu Roja van
participar de forma activa en l’exercici
de simulacre, juntament amb tècnics de
Ports de Balears, Guardia Civil, Policía Nacional, Policia de Palma, Bombers de Palma, ACiE , Trasmediterránea, Comandància General de Balears i Direcció General
Emergències Govern Illes Balears.

FES-TE VOLUNTARI I COL·LABORA AMB NOSALTRES 902 22 22 92

Balears_1015_11_RR.indd 7

7

11/5/17 19:14

Illes Balears

| Consells de la Creu Roja

COMITÈ AUTONÒMIC DE LA CREU ROJA A LES ILLES BALEARS: C/ ARQUITECTE BENNÀSSAR, 73. 07004 PALMA DE MALLORCA. TEL. 971 29 50 00 FAX 971 75 26 89.
E-MAIL: BALEARES@CRUZROJA.ES. COORDINACIÓ, REDACIÓ I EDICIÓ: CREU ROJA ILLES BALEARS. FOTOGRAFIES: VOLUNTARIAT DE CREU ROJA, OFICINES LOCALS.
EDITA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA. DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.cruzroja.es

Per a qualsevol reclamació en relació a la distribució de la revista, posau-vos en contacte amb la
seu del Comitè Local. La Creu Roja és una publicació plural, respectuosa amb les opinions dels
seus col·laboradors i articulistes, si bé no les comparteix necessàriament.
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