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900 places voluntàries desplegades
200 persones van formar part dels equips logístics, de coordinació, de suport psicosocial i de
comunicació per donar cobertura a l’emergència entre els dies 17 i 27 d’agost.
Aquella tarda d’estiu, la de dijous, 17
d’agost, no l’oblidarem mai. Es va produir
una profunda ferida sobre els nostres carrers i en la nostra societat arran de dos
atacs indiscriminats: el primer a la tarda, a
les 16.50h. amb l’atropellament massiu a la
Rambla de Barcelona –deixant desenes de
ferits i una quinzena de víctimes mortals– i,
més tard de matinada, al Passeig Marítim
de Cambrils (Baix Camp, Tarragona) es produïa un segon atemptat.
De forma pràcticament immediata, el Centre d’Emergència de la Generalitat de Catalunya (CECAT) va activar els dispositius

d’emergència, entre els quals la Creu Roja,
que va actuar coordinadament a través
dels seus Equips de Resposta Immediata
en Emergències (ERIE) d’Intervenció Psicosocial, diversos vehicles d’intervenció
sociosanitària, de coordinació, de transport,
d’avituallament, o de suport logístic.
Tot i que aleshores es desconeixia la connexió amb aquests dos atemptats, també des
del dimecres anterior, la Creu Roja actuava
a Alcanar (Montsià, Tarragona) donant suport logístic i d’alberg a aquelles persones
afectades per l’explosió en una casa d’una
urbanització del municipi.

Arran de l’emergència, la Creu Roja va desplegar 919 places d’acció voluntària per cobrir les necessitats del moment. S’hi van implicar més de 200 persones de la Institució
repartides entre els diferents equips d’ERIE,
logística, de coordinació, de comunicació,
per tal de donar cobertura a les necessitats
que es van anar donant entre els dies 17 i el
27 d’agost.
El disseny de l’estratègia d’intervenció es
va plantejar per cobrir totes les necessitats
dels diferents punts estratègics que estaven
afectats per l’emergència a Alcanar, Barcelona, Cambrils i Ripoll.

“PENSÀVEM EN
SORTIR D’ALLÀ
PERÒ TAMBÉ EN
SER-HI, PER SI ENS
NECESSITAVEN”

“AMB UN
PETIT GEST,
POTS CANVIAR
EL MÓN”

Testimonis

“CAL MARCAR
UNA LÍNIA ENTRE
EL SENTIMENT I
L’ACTIVITAT”
Lourdes Carrascón, membre
de l’Equip de Resposta Immediata en Emergències de
Suport Psicosocial
“Aquella tarda estava a casa mirant la
televisió i van començar a donar les primeres notícies sobre l’atropellament
massiu a la Rambla de Barcelona. En
aquell moment, vaig rebre un missatge
d’activació de l’equip de suport psicosocial.
Quan passa una situació com aquesta,
com a professionals, el primer que pensem és en donar una resposta correcta
i efectiva; cal marcar per això una línia
entre el sentiment i l’activitat a fer”.

Lourdes Carrascón,
membre de l’ERIE Psicosocial.
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Carme, voluntària
destinada a Alcanar

“La Creu Roja local de l’Ampolla va ser
la primera en activar-se. Només sabíem
que hi havia hagut una explosió en un
domicili d’Alcanar i que Protecció Civil
ens requeria per donar suport logístic
als Bombers i Mossos d’Esquadra. Amb
un voluntari, el Javi, vam anar a Alcanar
on posteriorment ens havien de rellevar
l’Ernest i el Fernando de la Creu Roja a
la Sènia.
La calma es va trencar per un estrident
so que va fer que correguéssim evitant
les pedres que queien. Vam pensar en
sortir d’allà però també en ser-hi, per si
ens necessitaven. Això ens va encoratjar
a buscar els companys, Mossos i bombers que eren dins i els vam atendre ﬁns
l’arribada de les ambulàncies.
I finalment, donar-vos el meu reconeixement i mostrar-vos la meva admiració per posar el vostre granet de sorra
ajudant a qui us necessitava en uns moments tan durs com els que es van viure
a Alcanar, Barcelona i Cambrils”.

Marta Castellano, referent de
Comunicació i de Coordinació
Logística durant l’emergència de
l’assemblea local de Barcelona
“En moments com aquests, t’adones com un
gest, una abraçada, una paraula pot arribar a
desencadenar un sentiment en una persona.
T’ho pares a pensar i, si sumo totes les abraçades, les paraules que vam intercanviar i els
gestos que vam fer... són moltíssims. Quan
estàvem a la porta de l’hotel, fèiem una mirada de complicitat a les persones que hi anaven passant i veies que sospiraven. Aprens
això de l’efecte papallona: com darrere de
l’uniforme hi ha persones que amb un petit
gest poden canviar el món”.

Marta Castellano, referent de COM i Coord.
Logística de l’AL de Barcelona.

FES SOCI/SÒCIA UN AMIC/IGA. Explica-li què fem i què pot fer
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“VAM DEMOSTRAR QUE PODEM ACTUAR DE
FORMA TRANSVERSAL A TOT EL TERRITORI”
Enric Morist, Coordinador de la Creu Roja a Catalunya

“Sobretot, voldria destacar la transversalitat en les accions integrals que la Creu
Roja va dur a terme en l’emergència, tant
a Alcanar, com a Barcelona o Cambrils.
Vam realitzar més de 3.000 intervencions al llarg d’una dotzena dels dies,
per la qual cosa vam haver d’anar adaptant-nos a l’evolució de les necessitats
de les persones afectades.
Davant de la situació i els esdeveniments, vam saber desenvolupar les accions necessàries i desplegar els equips indispensables per atendre a les persones.
Al principi d’una emergència, sempre
s’acostuma a comptar amb molta gent,
però al passar els dies, la Creu Roja ha

sabut mantenir el nivell de mobilització
de la seva gent.
També cal destacar el paper que van tenir
les xarxes socials des del primer moment
en què van saltar les alarmes, no només
a nivell informatiu, sinó també per donar
servei a les demandes de la ciutadania.
Per exemple, a les 3h. de la matinada vam
rebre sol·licituds d’ajut de persones atrapades a les Rondes de Barcelona a través
de Twitter i per això vam poder actuar allà
on la població ens necessitava.
Van ser 12 dies molt intensos i moltes
persones es van mobilitzar per donar un
cop de mà des de tots els indrets de Catalunya. Però no només des d’aquí, sinó

Enric Morist és Coordinador de la Creu Roja
a Catalunya.

també d’altres parts com Castelló, Saragossa i Madrid i d’altres que van estar a
la nostra disposició preparats per activar-se en qualsevol moment.
Aquesta emergència potser ha servit per
demostrar que la Creu Roja a Catalunya
està preparada per respondre a qualsevol situació d’emergència. Moltes gràcies a tothom!”.

El suport a les víctimes

Acompanyament i seguiment,
prioritats en l’emergència
La Creu Roja va mobilitzar diversos equips
multidisciplinaris de tot el territori per donar
resposta a les necessitats d’acompanyament
i de seguiment psicosocial que van sol·licitar
les famílies de les víctimes dels atemptats de
Barcelona i Cambrils.
L’equip d’ERIE Psicosocial es va encarregar
d’atendre a totes aquelles persones afectades per l’emergència. Jordi Martori, Cap
d’Atenció Psicològica de la Creu Roja destaca
“que existeixen conductes que poden provocar que no se superi la fase de dol correctament i hem d’ajudar que puguin expressar
les seves emocions. Tot això, sense oblidar
que s’ha de passar per les etapes del dol:
dolor intens, consciència de la pèrdua, aïllament, normalització i suport del dol”.
Des del primer moment, la intervenció a
la Rambla i a la Plaça de Catalunya es va
centrar en els tractaments que no requerien atenció hospitalària. A les 17:30h es va
activar el dispositiu a l’Hotel Avenida Palace per atendre els familiars de les persones
afectades i totes aquelles que es trobaven al

Integrants de l’ERIE Psicosocial que va donar suport als familiars de les víctimes.

lloc dels fets. En col·laboració amb el Centre
d’Urgències i Emergències Socials de Barcelona (CUESB), també s’hi van desplaçar
diferents equips d’atenció psicosocial, sanitari i logístics.
Els ERIE d’Intervenció Psicosocial es van
desplaçar també als diferents hospitals de
la zona i a les terminals 1 i 2 de l’aeroport de

Barcelona. A més, a la Ciutat de la Justícia, es
van acompanyar els familiars durant el procés d’identiﬁcació de les víctimes. A Cambrils, un ERIE de Suport Psicosocial va ajudar
els ferits, els seus familiars i els familiars de la
única víctima mortal de l’atac. A Ripoll, també vam fer seguiment i acompanyament per
aquests fets que van trasbalsar la vil·la.

CONTACTA AMB NOSALTRES A TRAVÉS DEL TELÈFON 902 22 22 92
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“MAI ABANS
HAVIA VISCUT
UNA EXPERIÈNCIA
SIMILAR”

“CAMBRILS ENS VA
DEMANAR SUPORT I
AVITUALLAMENT”

“INFORMEM I OFERIM
SUPORT EMOCIONAL
PER TELÈFON”

Iván Tomás, voluntari de la
Creu Roja al Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT)

Miguel Escobar, referent
d’Emergències de Cambrils

Begoña Aricha, referent del
Centre de Coordinació de la
Creu Roja a Catalunya

Iván Tomás, voluntari de la Creu Roja
al Centre d’Emergències de Catalunya (CECAT)

“Els atemptats em van agafar per sorpresa; vaig anar a la Creu Roja i em van adreçar al CECAT. La nostra missió va consistir
en activar l’atenció psicosocial a la zona
zero, donar avituallament a les persones
atrapades a Plaça Catalunya i distribuir
menjar i begudes. La col·laboració amb
el CECAT va ser constant i amb els anys
d’experiència i les emergències que porto
a l’esquena, mai abans havia experimentat una intensitat similar”.

“Ens vam assabentar de l’emergència al Passeig de Cambrils a través
de les xarxes socials, però seguidament vam rebre una trucada des de
Tarragona per activar-nos pels fets
que estaven succeint. Com que estem coordinats amb Protecció Civil,
vam rebre les ordres de desplaçar-nos ﬁns al lloc dels fets, dins de
la zona segura.
Un cop allà, es van presentar els
efectius de Cambrils i Tarragona
i ens vam posar a disposició dels
companys pel que fes falta. Allà també hi havia la presència dels Bombers, Mossos d’Esquadra i ambulàncies del SEM (Servei d’Emergències
Mèdiques).
Des d’allí, vam proveir d’avituallament i roba d’abric a les diferents
persones que es trobaven a la zona,
així com diferents gestions logístiques, informatives o de trasllats. A
les 3:30h. vam desmuntar l’operatiu”.

Centre de trucades al Telèfon
d’Atenció a la Víctima.

“Des de desembre de 2016, la Creu Roja
ofereix a Catalunya el servei de trucada
gratuïta a un centre específic d’atenció.
De dilluns a divendres, psicòlegs i criminòlegs atenen trucades i consultes escrites,
a través de la bústia corporativa, de persones víctimes d’un delicte. Els objectius del
telèfon 900 121 884 van ser durant i després dels atemptats informar i assessorar;
derivar i facilitar l’accés; garantir l’atenció i,
oferir suport i contenció emocional”.

“ÉS UN HONOR I UN PRIVILEGI
COMPTAR AMB LA CREU ROJA”
Sergio Delgado, Sub. Dir. Gral. de Coord. i Gestió d’Emergències

“Ja sabeu que des de Protecció Civil de la
Generalitat de Catalunya fa molts anys que
treballem amb els amics i amigues de la Creu
Roja perquè la vostra participació en grans
emergències sigui una realitat, com –de fet–
ja ho és.
Puc recordar moltes emergències del passat
en què ens heu ajudat, però a partir d’ara en
el meu record, en el record de tot el Sistema
d’Emergències de Protecció Civil de Catalunya, hi haurà la vostra inestimable ajuda en

resposta als atemptats de l’agost a Barcelona
i Cambrils.
L’assistència a les persones afectades a la
Rambla, al Centre d’Atenció Temporal, l’ajuda
en la recepció i el transport de les persones
que arribaven a l’aeroport de Barcelona... en
ﬁ, moltes i moltes actuacions.
De tot cor us vull dir que és un honor i un privilegi comptar amb la vostra ajuda, la vostra
disposició i ètica sempre al costat de les persones... això és molt valuós.

Sergio Delgado, Subdirector General de
Coordinació i Gestió d’Emergències.

I per tant us demano que sempre, des d’avui,
i en un futur, quan participeu en d’altres
emergències, us sentiu part d’aquesta gran
família que és Protecció Civil de la Generalitat i us sentiu part de la nostra organització i
que per molts més ens pugueu ajudar.”
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“VA SER UN TREBALL MOLT EMOTIU
I DE MOLTA PROXIMITAT”
Merche Cuesta, cap territorial del CUESB de Barcelona

“Aquella nit dels fets va ser mot dura i alhora molt gratiﬁcant. Vam treballar amb
els companys de la Creu Roja, que van arribar de seguida i, des del minut zero, es
van posar a disposició. Vam treballar plegats colze a colze, com si fossin un més.
Ja ve de llarg, en tenim experiència perquè hem fet altres coses plegats. Sobretot, felicitem al meravellós equip que va
ser a l’Hotel Avenida Palace. Recordo la
Marta, el Toni, l‘equip de Salut que ens va

anar molt bé i va donar molta confiança
als ferits que anaven apareixent al llarg
de les hores.
Però no va acabar tot aquí. L’Artur i el
seu equip a l’Institut de Medicina Legal i
Ciències Forenses de Catalunya, els trasllats de suport psicosocial, les atencions
als hospitals. Tot, ﬁns al ﬁnal.
Va ser un treball molt emotiu i de molta
proximitat. Perquè tenim una manera
d’atendre i de treballar molt similar. Amb

“VAU EXCEL·LIR.
PER AIXÒ, SEMPRE
COMPTAREM AMB
VOSALTRES”

“FUE UNA LECCIÓN
MUY INTENSA
TRABAJAR CODO
CON CODO CON
VOSOTROS”

Joan Abad, gerent de la Ciutat
de la Justícia

“Heu fet una magnifica feina tant a nivell
tècnic com humà! El contacte que hem tingut amb vosaltres durant aquesta emergència ha estat extraordinari, molt reconfortant.
Sobretot, en tràmits concrets però molt
punyents com eren les gestions que els
familiars de les víctimes mortals feien a la
Ciutat de la Justícia; tant els tràmits en relació amb l’Institut mèdic-forense com els
tràmits en relació a l’àmbit judicial. La vostra
tasca amb els familiars va ser un suport i un
puntal.
Els vostres equips van excel·lir. Per això,
sempre comptarem amb vosaltres.”

Joan Abad, gerent de la
Ciutat de la Justícia.

Dr. Julio Pascual, director
de l’àrea assistencial i mèdica de l’Hospital del Mar
“A las pocas horas, te das cuenta que necesitas algo en lo que rara vez piensas como
responsable médico: el soporte tanto psicológico como psicosocial a los heridos y
sus familias. En ese momento vino la Cruz
Roja. Yo nunca había tenido una experiencia
tan intensa, y de verdad, gracias a vosotros
fuimos capaces de enseñar un músculo
asistencial global como yo no me imaginaba que podríamos hacer. Reconozco que fue
una de las grandes lecciones que sacamos
en positivo de este terrible episodio.”

Dr. Julio Pascual, director de l’àrea
assistencial i mèdica de l’Hospital del Mar.

MÉS INFORMACIÓ A WWW.CREUROJA.ORG
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Merche Cuesta, cap territorial del CUESB
(Centre d’Urgències i Emergències Socials
de Barcelona).

molta vocació cap a les persones i les seves necessitats, el temps que calgui. Moltes gràcies, companys de la Creu Roja!”.

“GRÀCIES PER
ESTAR SEMPRE
AMB UN
SOMRIURE”
Javier Martí, cap de la Policia
Local d’Alcanar

“Vull agrair a tot el voluntariat de la Creu
Roja la seva actuació amb nosaltres a Alcanar. Quan estàvem als enderrocs de la
bomba que havia explotat, vam demanar aigua perquè amb l’adrenalina teníem la boca
seca, i ens vàreu portar aigua i llits i lliteres
amb mantes i tot el que vam necessitar.
La veritat és que només us podem donar les
gràcies, sobretot per estar allí sempre amb
un somriure, que és el que més s’agraeix en
uns moments en què tothom estava molt
nerviós.
Motes gracies de tot cor al voluntariat de la
Creu Roja!”.

Javier Martí, cap de la
Policia Local d’Alcanar.
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Carta d’agraïment

“Los voluntarios de la Cruz Roja
nos trajeron su serenidad y cariño”
Pare del nen de 3 anys de Rubí, víctima mortal de
l’atropellament a la Rambla.
Ha pasado ya una semana del día más
horrible de nuestra vida. En la tarde de
ese 17 de agosto la interpretación sesgada y deteriorada de un individuo sin
corazón arrebataba la vida de Francisco
L. y Xavier M., borrando toda esperanza, sueño, ilusión y porvenir, junto con
otros muchos inocentes. Nada se puede hacer por esas vidas cruelmente arrebatadas, y cuando ya sólo queda dar
gracias por todos aquellos que han seguido a nuestro lado luchando con sus
Mostres d’agraïment de la ciutadania per
heridas, sentimos la ineludible necesila tasca realitzada per la Creu Roja.
dad de transmitir nuestro más profundo
y sincero agradecimiento a todos quienes han estado al lado de heridos y familias.
Ellos y ellas aparecieron de todos los rincones. Decenas de personas sin nombre, a
quienes les une una insignia sobre su pecho, la cual nada más verla nos reconforta.
Ellos y ellas nos trajeron su serenidad y cariño, vistiendo su uniforme de voluntarios de Cruz Roja. Ellos y ellas nos han acompañado, nos han sostenido en los
peores momentos y han socorrido nuestros corazones rotos. Ellos y ellas nos han
llevado y traído, perseguido con agua para recuperar toda la que perdíamos entre
llantos y lágrimas, nos han alimentado y nos han abrigado, y sobre todo, nos han
escuchado y abrazado. Ellos y ellas merecen toda nuestra gratitud. Ellos y ellas
que han venido sin importarles los kilómetros ni la geografía y especialmente a
la Asamblea de Sant Cugat del Valles-Rubí, quienes han sobrepasado toda competencia burocrática sólo por estar a nuestro lado. Ellos y ellas ya han empezado
a volver a sus hogares llevándose una gran parte de nuestro dolor consigo, pero
también queremos que se lleven este sincero reconocimiento de gratitud, pues
llenándonos con las mismas palabras que ellos llevan cual estandarte, no hay nada
más grande que el corazón de un voluntario. Gracias.

Socorristes de la Creu Roja vigilen les
platges del litoral català.

Resum de la temporada de bany

LA PREVENCIÓ
REDUEIX LES
ASSISTÈNCIES A
LES PLATGES
Quan les platges es buiden en acabar
l’estiu, és hora de fer balanç de la temporada. Aquest estiu, entre mitjans de
juny i la primera quinzena de setembre,
la Creu Roja va realitzar 36.452 avisos
preventius en una seixantena de platges catalanes pertanyents a uns 15 municipis. La prevenció ha servit per reduir
les assistències sanitàries, de manera
que enguany s’han realitzat a 12.929
persones, en la majoria de casos per picades de medusa o traumatismes. Tot i
això, s’han dut a terme 105 rescats.
Al llarg de l’estiu, la Creu Roja també ha
ofert ajudes al bany a 1.000 persones
amb discapacitat i també ha distribuït
polseres identiﬁcatives a 1.500 infants
per facilitar-ne la localització en cas de
pèrdua.

Onada de calor

Intervenció
en l’incendi d’Artés

Avituallament i
allotjament als
evacuats

INFANTS, GENT
GRAN O MALALTS
CRÒNICS, ELS MÉS
AFECTATS
Infants rebent suport de la Creu Roja al
pavelló de Santa Maria d’Oló (Moianès).

L’incendi d’Artés (Bages) va ser un dels més destacats d’aquest estiu i va arribar a
cremar 350 hectàrees a causa de condicions adverses com la calor intensa, les baixes
humitats, i la vegetació seca.
Per això, des de primera hora del 6 d’agost, la Creu Roja va atendre les persones afectades per aquest incendi d’Artés amb un suport psicosocial i d’avituallament.
Les persones evacuades de les seves llars van ser allotjades al pavelló de Santa Maria
d’Oló, on l’Equip de Resposta Immediata en Emergències havia preparat l’espai perquè
unes 45 persones -entre elles 9 infants i un nadó- poguessin passar-hi la nit.

Davant les altes temperatures d’aquest
estiu, la Creu Roja, com cada any, va recordar a la ciutadania una sèrie de pautes senzilles per prevenir problemes
vinculats amb l’onada de calor.
La infància, les persones grans i amb
malalties cròniques són sempre les
més exposades als efectes de les altes
temperatures. Per això, des del Centre
de Coordinació es van realitzar 4.520
trucades a 2.479 usuaris diferents.
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25 centres recullen material escolar
per a famílies en risc
La Creu Roja i Carrefour han recollit
aquest començament del curs escolar
material escolar en 25 supermercats de
Catalunya. La iniciativa “Tornada a l’Escola Solidària” ha resultat un èxit en la
seva 9ena edició.
Un centenar de voluntaris de la Creu
Roja i la Fundació Solidaritat Carrefour
van recollir material escolar en establiments de Carrefour a tot Catalunya durant l’1 i 2 de setembre. L’objectiu de la
iniciativa consistia en reduir l’impacte

econòmic per l’adquisició de material
escolar a l’inici del curs per part de les
famílies amb escassos recursos econòmics.
Als establiments adherits a la iniciativa
solidària, s’hi van instal·lar taules ateses
per voluntariat de la Creu Roja on es recollia el material escolar. A més de la recaptació ciutadana, es va comptar amb
la donació directa de Carrefour per cobrir
les necessitats de 6.000 infants en situació d’emergència social a l’Estat.

Els infants assistents als espais de la Creu
Roja es beneficien del material de la
campanya ‘Tornada al cole solidària’.

Acollida de refugiats

LA CAPACITAT D’ACOLLIDA
AUGMENTA FINS A 446
REFUGIATS L’ANY

Sol·licitants d’asil de diversos orígens en primera
fase d’acolliment a l’alberg de Berga.

L’acollida a persones refugiades continua en marxa a Catalunya. La
Creu Roja ha augmentat la capacitat per acollir 516 persones a l’any, el
doble que a principis de 2017 i s’espera ampliar la xifra.
A Mataró, durant l’agost s’ha posat en marxa un nou centre amb 19
places més. Amb aquesta ampliació, el Programa de Refugiats de la
Creu Roja ja compta amb 258 places arreu de Catalunya on les persones passen en termes generals 6 mesos. Aquest espai s’ha habilitat
com a centre d’acollida on la Creu Roja hi treballa amb un equip tècnic
de deu persones de diferents especialitats: psicologia, treball social,
integració, vetlladors...
La resta de places d’acollida de la Creu Roja es troben en altres localitats de la demarcació de Barcelona, Girona, Tarragona i Lleida.
Arreu del territori, la Creu Roja és una de les entitats socials que gestiona el programa estatal d’acollida i integració per a població refugiada,
del qual formen part les noves places obertes a Mataró.

Tardor a Catalunya

Desplegament de serveis
preventius en grans concentracions
El mes d’octubre ha signiﬁcat un gran repte logístic per al desplegament de serveis
preventius en les grans concentracions que
s’han produït arreu en més de 20 poblacions de manera simultània a tot el territori
català i, en especial, a la ciutat de Barcelona.

A ﬁ de garantir l’atenció preventiva neutral
i independent a les persones assistents als
actes, la Creu Roja ha desplegat diversos
equips tècnics i humans en grans concentracions de caràcter reivindicatiu que han
estat molt concorreguts en pocs dies, espe-

cialment els dies 1, 3, 8, 10, 17, 21 i 29 d’octubre i també al novembre. Més de 150 de
persones voluntàries i una quarantena de
vehicles de la Creu Roja van intervenir en
aquests actes bàsicament prestant assistències i alguns trasllats hospitalaris.
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Carta oberta
Antoni Aguilera, president de la Creu Roja a Catalunya.
Benvolguda sòcia, benvolgut soci,
En aquest exemplar de la revista queda reﬂectida tota la labor del voluntariat i del personal tècnic de la Creu Roja que va participar
en l’operatiu de resposta unànime per ajudar la ciutadania afectada pels atemptats a
Barcelona, Cambrils i en els incidents d’Alcanar. Es va treballar molt i molt bé. També en
coordinació amb els Equips de Resposta en
Emergències de la Creu Roja a d’altres comunitats autònomes.
Estic convençut que, quan passa un fet tan
gruixut i transcendental com els malaurats
atemptats del 17 d’agost o les grans concentracions que s’han succeït durant la tardor a
casa nostra, la clau de tot està en la resposta
que donem les persones. Una resposta que,
organitzada i canalitzada adequadament, es
converteix en una ajuda col·lectiva i vital per
a la ciutadania en els moments més crítics.
Aquesta ferma reacció des del minut zero
forma part, sens dubte, del nostre ADN com

Antoni Aguilera, president
de la Creu Roja a Catalunya.

a Institució preparada per reaccionar ràpidament davant de l’emergència, i de qualsevol
situació on es requereixi la nostra presència.
En aquest cas, no ha estat un incendi, una
catàstrofe o un accident, sinó que s’ha obert
un nou i incert escenari per al qual mai ningú
no estarà prou preparat.
La resposta de la Creu Roja, no obstant, ha
estat la mateixa. Una cobertura transver-

sal que va donar suport psicosocial a les
víctimes i al seu entorn més proper i les va
atendre en l’àmbit sociosanitari i en l’àmbit
psicosocial.
La nostra Institució també va oferir un important suport operatiu i d’avituallament a altres
cossos de seguretat presents en l’emergència i va acompanyar les persones afectades
i les seves famílies en els trasllats a diferents
punts del territori. Tot plegat, una intervenció
coordinada amb el Sistema d’Emergències
de Catalunya, per dur a terme una tasca especialitzada i reconeguda públicament pel
Govern, institucions públiques i altres agents
d’emergència catalans.
Per tot això, i per agrair l’esforç, la dedicació i
l’estima demostrada cap a la Creu Roja i sobretot, la humanitat i l’enteresa amb què es
va actuar davant d’aquesta terrible situació,
es va fer un acte de reconeixement el passat
9 de setembre que, alhora, va representar
també les tantes i tantes accions voluntàries
que es fan any rere any a la Creu Roja.
N’estem molt orgullosos de comptar amb
tots els nostres socis i sòcies, l’equip tècnic i
el nostre voluntariat!

Reconeixement a la tasca humanitària

MEDALLA D’HONOR DEL
PARLAMENT DE CATALUNYA
I RECONEIXEMENT DE
L’AJUNTAMENT DE BARCELONA

Medalla d’Honor en la categoria d’Or del
Parlament de Catalunya.

Arrel de la intervenció en l’emergència
dels fets d’Alcanar, Barcelona, Ripoll i
Cambrils, el diumenge 10 de setembre
es va concedir a la Creu Roja la Medalla
d’Honor en la categoria d’or del Parlament de Catalunya, juntament amb altres cossos de seguretat i d’emergències
de Catalunya.

ria per atendre les necessitats al llarg de
la emergència. Entre el 17 i el 27 d’agost,
més de 200 persones de la Institució van
donar cobertura als atemptats.
A destacar també l’agraïment i reconeixement de l’Ajuntament de Barcelona pel
dispositiu que va desplegar la Creu Roja
durant l’emergència a la capital catalana.

La Creu Roja, en coordinació amb els altres cossos d’emergència i seguretat, va
activar els Equips de Resposta Immediata en Emergències (ERIE) d’Intervenció Psicosocial, vehicles de coordinació,
transport, avituallament, logístic, d’intervenció sociosanitària.
Es van cobrir 919 places d’acció voluntà-

CREU ROJA A BARCELONA: C/ JOAN D’ÀUSTRIA, 120-124. 08018 BARCELONA. TEL. 933 00 65 65. CREU ROJA A GIRONA: C/ BONASTRUC DE PORTA, 13. 17001
GIRONA. TEL. 972 20 04 15. CREU ROJA A LLEIDA: C/ HENRY DUNANT, 1. 25003 LLEIDA. TEL. 973 27 99 00. CREU ROJA A TARRAGONA: AVDA. ANDORRA, 61. 43002
TARRAGONA. TEL. 977 24 47 69. EDICIÓ, REDACCIÓ I FOTOGRAFIES: ÒSCAR VELASCO, PATTY ORTÍN, POL BERCH, FERNANDO DE LA ROSA, CARLES SUREDA, L’EQUIP
DE VOLUNTARIAT I TÈCNIC DE LES DIFERENTS ASSEMBLEES LOCALS, COMARCALS I PROVINCIALS DE LA CREU ROJA A CATALUNYA I LA FICR. EDITA: CREU ROJA
ESPANYOLA. DIRECTORA DE LA REVISTA: OLIVIA ACOSTA.

www.creuroja.org

Per a qualsevol reclamació respecte a la distribució de la revista, posi’s en contacte amb el seu
Comitè Provincial. Aquesta revista de la Creu Roja és una publicació plural, respectuosa amb les
opinions dels seus col·laboradors i articulistes, malgrat que no les comparteixi necessàriament.
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