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| La pobresa crònica

La ‘pobresa intermitent’, un nou factor de risc d’exclusió social

Entre la recuperació i la cronificació
Ara fa 10 anys de l’esclat d’una crisi devastadora que va trasbalsar la vida de moltes
persones. Als inicis, el 2008, la població infantil va resultar la més afectada per aquesta situació. La Creu Roja va llançar entre el
2014 i el 2017 l’Aliança Humanitària per
a l’Alimentació Infantil, una iniciativa que
va aconseguir recaptar més d’1,5 milions
d’euros que es van destinar a distribu-

ir uns 200.000 ajuts alimentaris directes
per a la infància en risc i el seu entorn familiar. Ara, amb el context d’una certa recuperació socioeconòmica, la situació de la
pobresa a casa nostra ha anat evolucionant
i per tant, la manera d’abordar-la també
s’ha d’adaptar. D’aquí, la posada en marxa
de la campanya #EncaraNo per posar de
manifest que encara hi ha persones que no

només no se n’acaben de sortir, sinó que la
seva situació vulnerable empitjora o es croniﬁca. Tant les persones que viuen en situació de pobresa crònica, com aquelles que
pateixen capítols de pobresa intermitent
necessiten continuar rebent el suport de la
Creu Roja en diversos aspectes bàsics, com
són l’ocupació, l’alimentació, ajuts per pagar
subministraments, suport escolar, etc.
Accedeix a la campanya #EncaraNo

Tres anys d’Aliança Humanitària
per a l’Alimentació Infantil
(2014-2017).
Al juliol s’ha fet el llançament de la campanya
#EncaraNo, amb espots televisius, falques
radiofòniques i prop de 500.000 impressions
en canals interactius i digitals. En total, s’ha
arribat a una audiència de prop de tres milions
de persones a través de prop de 12 milions
d’impactes publicitaris en els mitjans tradicionals, digitals i les xarxes socials. Tota aquesta
tasca de sensibilització, però, no hauria estat
possible sense el suport imprescindible de
diverses empreses col·laboradores com:

• 1.578.209 euros recaptats
• 198.117 ajuts alimentaris
• 54.752 targetes d’alimentació infantil
• 130.863 berenars
• 8.990 kits d’alimentació infantil
• 2.029 beques de Primària
• 1.413 beques de Secundària
• 70 ajuts per a intoleràncies alimentàries
• 325 empreses i entitats col·laboradores
• 212 activitats solidàries al territori

Descarrega’t
l’11è estudi de
l’Observatori
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Entrevista. Esther Juan, coordinadora de Programes d’Ocupació de la Creu Roja a Catalunya

“L’OCUPACIÓ ÉS UNA EINA PER SORTIR DE L’EXCLUSIÓ”

Per què serveixen els programes
d’ocupació?
Hem de pensar que a través dels programes d’ocupació posem les persones més
a prop de les oportunitats laborals que es
poden oferir actualment. Per això conside-

rem l’ocupació com una eina per ajudar a
sortir de l’exclusió i la pobresa.
I quin paper juga el sector empresarial?
Treballem també amb les empreses per
sensibilitzar-les cap a la generació d’una
ocupació digna que possibiliti que aques-

tes persones, quan s’incorporin, surtin de
la roda de la pobresa. Perquè actualment
ens estem trobant amb un mercat laboral
on les condicions són molt precàries i això,
el que fa, és croniﬁcar-les com a treballadores pobres.
És possible evitar-ho?
Aquí està la nostra incidència, en prevenir
que la bossa de pobresa augmenti i que
aquelles persones que estan en situacions
greus d’exclusió i que van camí de sortir-se’n, realment ho aconsegueixin.
En aquest sentit, quina és la importància
de la campanya #EncaraNo?
Primer, visibilitzar que aquestes persones
que estan en pobresa crònica també tenen opcions d’ocupació, però que les tenen amb uns altres terminis que la resta
de població. I visibilitzar la necessitat d’un
ﬁnançament que faci que aquest programa
de llarg recorregut sigui sostenible en el
temps. No és un programa que puguem
tenir un any sí i un altre any pendent de ﬁnançament, perquè això fa que no puguem
treballar amb aquestes persones integralment i amb la intensitat que requereixen.

“Jo diria que en un 60% el meu treball
m’ha ajudat a tirar endavant i a sortir de
la depressió que tenia. Ara em sento estimulada en una feina que m’agrada, on em
sento valorada, cosa que no m’havia passat a cap altre lloc”, explica. “Quan estava
a l’atur i la situació familiar va empitjorar va

ser una situació molt complicada, un moment molt trist. Però vull dir a les persones
que es troben en aquesta mateixa situació
sense sortida que és difícil, però que se’n
pot sortir. Amb una petita empenta i si et
donen la mà, te’n surts. Per això vull fer-me
voluntària de la Creu Roja”.

Perfil

Bianca, 40 Anys,
Veneçuela
Situació: Veneçolana. Fa 20 anys que va
arribar a Catalunya. Viu amb la seva mare,
que està malalta, i els seus dos fills bessons. Cuidar de la seva família i treballar
semblava impossible.
Ajuda: Suport psicològic i laboral i diversos
ajuts bàsics de la Creu Roja, com ara joguines, beques menjador o formació per a la
capacitació i l’activació laboral, entre d’altres.
Què ha assolit: Una feina ﬁxa a la cafeteria
d’un hotel de Roses, gràcies al fet que l’empresari hoteler li va oferir un horari laboral
personalitzat que li permet la conciliació.
Ara pot compaginar la seva vida laboral amb
l’atenció a la seva família.

Vegeu el vídeo complet

CONTACTA AMB NOSALTRES A TRAVÉS DEL TELÈFON 902 22 22 92
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| Acollida i integració de persones migrants i refugiades

Bolcats en
l’acollida
Des de juny, la Creu Roja
ha atès milers de persones
migrades arribades a Catalunya
de les costes del sud de l’Estat.

A l’hora de donar-los cobertura humanitària, es prioritza les persones en situació d’alta vulnerabilitat, com són
menors, dones o persones malaltes. Per
això, la Creu Roja gestiona un centre de
primera acollida, i un centre d’acollida
temporal en equipaments cedits per
les administracions públiques, com ara
l’Ajuntament de Barcelona o la Generalitat. A més, se’ls ofereix atenció mèdica
i reben materials estandarditzats com

jocs de vestuari, d’higiene o mantes i kits
d’alimentació.
Un cop han rebut la primera atenció,
alguns d’aquests migrants enceten el
procés de petició d’asil. En aquest sentit,
tot i haver sofert una disminució de sollicituds a la Unió Europea, a Espanya hi
ha un augment progressiu des de l’any
2014. A Barcelona, l’últim any, es van
atendre al voltant de 2.297 persones i el
2018 segueix una tendència semblant.

Perfil

Perfil

Babatunde, 26 anys,
Ghana

Parella subsahariana
amb 3 fills

“Em dic Babatunde, sóc un
noi de 26 anys. Sóc gai i de
Ghana, on hi ha un odi intens i violència contra qualsevol persona sospitosa de
ser homosexual. Per això he
patit escarni públic, agressions i abusos sexuals per
part de la policia i de la co-

munitat. Aquesta situació és
la que em va portar a prendre la decisió de marxar del
meu país.
Ara, després d’arribar aquí
aquest estiu, estic en procés de sol·licitud d’asil per la
meva orientació sexual. Ara,
no em veig amenaçat”.

A ﬁnals de juliol va arribar una
parella al centre de primera acollida de la Creu Roja a
Barcelona. Viatjaven amb tres
nens petits. Havien fet el camí
fins a la costa espanyola plegats assegurant que eren marit i muller; un cop en situació
segura, la relació canvia i es
comença a notar fredor entre
la parella.
L’equip de la Creu Roja comença a sospitar de la relació,
per experiències anteriors.
Creuen que es podria tractar
d’un cas de tràﬁc de persones,
però finalment els dos mi-

grants acaben confessant: no
són parella i acaben explicant
la història sencera.
És una història de generositat i humanitat. Ell va coincidir amb ella a Mauritània. Va
veure-la sola amb els nens
petits i es va adonar que era
una presa fàcil per als traficants i per a tot tipus d’amenaces que sorgeixen en el
camí de les dones migrants.
Per això va decidir d’acompanyar-los fent-se passar pel
seu marit, per protegir-la a
ella i els petits fins arribar a
territori segur.

Mireu en aquesta entrevista la intervenció
que fa la Creu Roja amb les persones
migrants i refugiades
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Aliances

‘Maremar’, un clàssic solidari sobre les migracions

La històrica companyia de teatre Dagoll
Dagom va encetar l’actual temporada
del Teatre Poliorama amb l’espectacle

Maremar, una obra basada en Pèricles,
Príncep de Tir, de Shakespeare i inspirada en la música i les lletres de Lluís
Llach.
La narració tracta sobre una nena en un
camp de refugiats que plora perquè ha
perdut els seus pares i la consola un personatge fantàstic que li explica la història
de Pèricles. És un cant a l’amor familiar i
a la reuniﬁcació dels membres dispersats
que lluiten pel seu retrobament.
Part de la recaptació del dia de la inauguració de l’espectacle, el 24 de setembre, ha anat destinada a la campanya
#ObreElsUlls de la Creu Roja per als pro-

grames destinats a persones migrades i
sol·licitants d’asil.
El Matí de Catalunya Ràdio, dirigit i
conduït per la periodista Mònica Terribas, va fer un programa especial aquell
mateix dia des de l’escenari per avançar
escenes de l’obra i proposar un debat
entre el periodista africanista Xavier
Aldekoa i les entitats beneficiàries de
la iniciativa solidària, entre les quals hi
havia la Creu Roja.
Els més de 4.000€ recaptats amb la venda
d’entrades s’han destinat a programes per a
persones migrades i sol·licitants d’asil.

DONAR VEU A
TRAVÉS DE LA
CREATIVITAT

Dispositiu d’acollida al Port de Barcelona
El 4 de juliol va atracar al Port de Barcelona el vaixell d’Open Arms. La Creu
Roja va participar en el dispositiu d’acollida organitzat per Sanitat Exterior per
atendre les 60 persones migrants que hi
viatjaven a bord, mobilitzant una setantena d’efectius per dur a terme l’atenció
humanitària.
Se’ls va realitzar una primera exploració física i atenció psicosocial. Un cop
• 51 homes, 5 dones i 4 menors
• 14 nacionalitats diferents:
Bangladesh, Sudan del Sud,
Palestina, Guinea Conakry, Egipte,
entre d’altres.

efectuada la ﬁliació amb la policia, se’ls
va oferir aigua, entrepans, kits de roba
i sabates, ja que alguns havien arribat
descalços o amb un calçat en mal estat.
Quan es va tancar el dispositiu del port,
es va traslladar les diferents persones en
centres de la Generalitat de Catalunya
i de diversos Ajuntaments per a la seva
acollida mentre van iniciar els tràmits per
a la sol·licitud d’asil.
• Efectius de la Creu Roja a Catalunya:
dues ambulàncies, cinc vehicles
de suport, professionals mèdics,
traductors, infermers/es i equips de
suport psicosocial i d’albergs.

MÉS INFORMACIÓ A WWW.CREUROJA.ORG
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Des del programa d’atenció a persones
migrades, a Lleida, es realitzen diverses accions per afavorir la integració,
i totes elles giren en torn d’una idea
fonamental: una atenció adaptada a
cada persona.
Es fan classes de castellà i català, assessorament legal i social, xerrades sobre el procés de documentació, acompanyaments i suport i seguiment del
procés d’integració. Però dins d’aquest
ventall d’activitats també hi ha espai
per a la creativitat. N’és una mostra el
taller de rajoles hidràuliques. La seva
essència és crear espais compartits
–dins i fora de la classe– i explorar una
alternativa a la iconoclàstia, com són
les rajoles. Així, participant en aquest
taller, les persones migrades obtenen
veu i creen una nova icona positiva per
a la ciutat que les acull.
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Suport perquè les persones
refugiades trobin feina
No hi pot haver integració total de les persones refugiades en la nostra societat si
no són capaces de trobar una feina que els
hi permeti tenir uns ingressos per a poder tirar endavant. Aquesta és la idea que
fonamenta el projecte Itineraris Laborals
per a Persones Sol·licitants d’Asil que es
desenvolupa des de la Creu Roja a Tarragona i que busca, precisament, incrementar
les capacitats ocupacionals i millorar la
formació de les persones incloses al Programa Estatal d’Acollida Temporal per a

Sol·licitants d’Asil. Durant l’any passat 53
persones van rebre ajuda i aquest 2018 ja
són 56 les persones que estan amb opcions de treballar o que ja han trobat feina,
a més d’unes altres 20 persones en fase
de formació.
Segons la tècnica que s’encarrega de tirar
endavant el projecte, la Marta Flores, els
beneﬁciaris poden estar al projecte “ﬁns a
un màxim de 34 mesos”, ﬁns i tot “encara
que se’ls hagin acabat les ajudes de l’Estat,
si la petició d’asil no ha estat denegada es

Perfil

poden seguir beneﬁciant de l’orientació laboral que els puguem oferir”, exposa Flores.
Amb les persones refugiades es treballa la
formació, orientació i intermediació. En el
primer aspecte s’aprofiten recursos com
per exemple els cursos del Servei d’Ocupació de Catalunya, però la Creu Roja també
organitza un cop l’any una formació capacitadora. Per ara les xifres són molt satisfactòries, ja que ﬁns a ﬁnals de setembre
un 62,5% de les persones ateses en el projecte durant el 2018 ha trobat feina.

Perfil

Jaswinder, 30 anys, Índia.
Viu a a Girona des de juliol
de 2018
“M’agraden les classes de
català, sempre vull aprendre
més i parlar millor. Això és bo
per a mi i el meu futur a Catalunya; per trobar una feina
és molt important. Els professors són molt bons, els dos
amb qui he treballat eren molt
pacients, explicaven amb calma. I també saben escoltar a

tothom. Ara tinc classe amb
menys de deu companys, i en
aquesta classe podem parlar molt més que a les altres
classes de les escoles on hi
ha molts alumnes. A les classes amb voluntaris de la Creu
Roja, totes les persones que hi
participen són persones motivades i tenen interès.”

Aurimar, 32 anys, Veneçuela.
Viu a Tarragona
des de juliol de 2017
Gràcies al programa Itineraris Laborals per a Persones
Sol·licitants d’Asil de la Creu
Roja a Tarragona, l’Aurimar ha
obtingut les eines per trobar
feina i en només sis mesos ja
s’ha convertit en l’encarregada d’un restaurant de menjar
ràpid. “Aquí les competències

laborals es valoren més que a
Veneçuela i els cursos ens han
fet competents, i per tant la inserció laboral ha estat fàcil. Ens
motiven a insertar-nos en la
societat amb cursos de català
o elements de la cultura catalana... ﬁns i tot faig castells amb
els Xiquets de Tarragona!”.
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7.600 persones ateses a les platges catalanes
Al llarg de tot el litoral català, des de Tarragona fins a la costa gironina, els professionals
de la Creu Roja –voluntariat i equip tècnic– han tingut cura que les platges siguin un lloc
segur tant per a grans com per a petits.
Els equips de Vigilància, Prevenció i Salvament de la Creu Roja han prestat servei a nou municipis de Catalunya durant
la temporada d’estiu, de juny a setembre
de 2018.
Durant la temporada de bany, socorristes, carpes informatives, llocs de socors,
desﬁbril·ladors, cadires amfíbies i molts
recursos més han estat en total disposició per conscienciar la gent i recordar les
pautes per prevenir els problemes més
comuns a les platges.

• 9 municipis
• 7.600 persones ateses a les
platges de Tarragona i Girona
• 26 rescats a Girona
• 63 rescats a Tarragona

Ampli dispositiu
pels Jocs
Mediterranis
2018 de
Tarragona
La Creu Roja ha fet la cobertura dels Serveis Preventius dels Jocs Mediterranis
de Tarragona 2018. Un operatiu complex
liderat des de Tarragona en el qual hi van
participar una setantena de persones,
que durant la setmana que va durar l’esdeveniment van cobrir més de 560 llocs
de personal i 130 de vehicles de diferents
característiques.
L’Organització humanitària va ser l’encarregada de realitzar els serveis preventius
a les diferents seus i instal·lacions en les
quals hi va haver competicions, inclosa la
Vila Mediterrània on s’allotjaven els esportistes. Aquesta tasca consistia en donar
una primera assistència mèdica ràpida a
les víctimes, avaluar-les i en funció del seu
estat, traslladar-les a un centre hospitalari.
Tot el dispositiu estava coordinat des del

22 de juny fins a l’1 de juliol al Centre de
Coordinació dels Jocs Mediterranis a Tarragona juntament amb el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), Bombers de la
Generalitat, Mossos d’Esquadra, Protecció
Civil i l’Institut Català de la Salut (ICS).
Els serveis preventius dels Jocs han estat
una realitat gràcies a la feina desinteressada del voluntariat mèdic de la Creu Roja. A

destacar el voluntariat internacional procedent d’Andorra, Tunísia i Líbia que també
va participar-hi, a més de la quarantena de
persones voluntàries que van arribar des
de diferents punts de l’Estat, com ara Àvila, Almeria, Salamanca, Oviedo, Màlaga o
Albacete, a més de Lleida i Barcelona, a les
quals se les va facilitar el transport, l’allotjament i la manutenció.

FES-TE’N VOLUNTARI/ÀRIA I COL·LABORA AMB NOSALTRES 902 22 22 92
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Carta del President
Antoni Aguilera
Benvolguda sòcia, benvolgut soci,
És cert que els indicadors econòmics i
socials mostren una certa tendència positiva, però encara hi ha una part de la
població immersa en una realitat difícil.
Persones que viuen estancades en la pobresa crònica o amb la inestabilitat que
suposa la pobresa intermitent. Col·lectius
amb una alta vulnerabilitat que continuen
patint exclusió i que necessiten tota l’ajuda possible.
Per això, com a entitat i com a societat,
és important donar visibilitat a la realitat

d’aquestes persones i treballar per superar
els reptes actuals i futurs, perquè aquests
col·lectius puguin accedir a una feina digna
i perquè es puguin beneﬁciar de drets socials fonamentals, com són la salut, l’educació, les pensions o l’habitatge.

Amb la mateixa intensitat, donem suport
als nouvinguts, a les persones migrants
que arrisquen la seva vida en un llarg camí,
i que acollim als centres gestionats per la
Creu Roja. No oblidem que les migracions
han estat sempre el motor de la història i
del desenvolupament social i, com a tal,
són beneﬁcioses per a les societats d’acollida si es treballa adequadament en la seva
integració. I a això dediquem els nostres
esforços com a institució humanitària.
Per tots aquest motius podem dir que
som afortunats: pels socis i sòcies, per
l’excel·lent equip tècnic, i per les persones
desinteressades que integren el nostre
voluntariat. Tot aquest esforç i dedicació,
tota aquesta humanitat fa possible que la
nostra ajuda arribi a milers de persones
cada dia i que puguin encarar el futur amb
la força de sentir-se acompanyats.

Llegeix el
còmic sencer
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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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