
Novembre de 1994 L L E 1 D A Número 1

Roja

lntegració social

Calidesa humana

Creu

Amor i convivencia



MANUEllLADONOSA
President locol

Creu Roia de Lleida
o la punta de

I'iceberg

Forca. ciutadans
potser es pregun ten

qu e se'n fan dels

diners que donen a
Creu Roj a en jornades

com el popular dio. de

la ban dereta.
Probablement aixo

sigui conseqiiencia del
f et que la percepci6

pública de l'actu aci6

de Creu. Roja sois és la
punta de l'iceberg del
qu e aquesta instituci6

fa en la reaiitat social.
L'edici á d'aquesta

revista esta dirigida a
[er sobresortir aquest

iceberg.
Efectivament, la

Creu Roja, a'vtL'i, ha

esdeoirujut una
orqan itzaci á

tvum anuarta que

continua treballant en

el cam p tradicional

deis socors i de les
emerq éncies, pero que,

a m és a més, ha
multiplicat la seva
presencia en el

benestm' social.

La com plex itat del

trebalt de Creu Roja
com porta la

combinaci6 de
professionals

deinuiament preporats

en temes de benesta?'
social i de volun tm'i.s
que poden aportar el

seu en tusiasme i la

seva qenerositat
solidiiria. Aqu esta

com bina ci6 permet el

desplegament d'un.

instrument per a
1'impuls del

voluntariat i, a lhora,

asseguTaT tant als

voluntaris com als

col·lectius que servim
la capacitat i formació

tecniw adequades.
Al mateix tem ps

aquesta com plex itat

implica unes desp eses

dioersificcules que van
des de mig m ili6 de

pessetes que cal pagar

per l'asseguranr;a
d'una sola ambulancia

fins al manteniment

d'un local i d'unes

infrastructures, tot
passant per les

despeses de vestuari,

el personal técnic, la

formaci6 deis

voluntaris, les
inuersions per a

programes com el
teleassist éncia o el

menj ar sobre redes,
fins abas ta?' uns cent

m ilions de pessetes de

despesa en total.

Loqicamen t, el

su port de les
tuiministracions

púbUques és decisiu. i

molt important
(Paeria; Diputació,

Consell Comarcal del
Seqria, Generalitat,

Ministeri d 'Afe rs
Socia ls de L'Estat),

pero insuficient. Els

recursos deis nostres

socis i tionants són un

altre cop de ma; pero

necessitem molt més si

volem consolidar la

nostTa obra i

assegurar-ne el futuro

Ens cal el su pon de

la societat lleidatana.

Supon en diners, en

socis i voluntaris. La
Creu Roja de Lleida us

d6na la gaTantia que

els uostres diners i la

vostra cooperació
seran una aportaci6

inestimable en la seva

tasca humanita7'ia i

en l'esforc per tal de

fer una ciutat que

excel·leixi en calidesa

humana, in tegraci6
social, amor i

convivéncia.
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MARIANOGOMAOTERO
Vice-presiden!provincial

Tecnica i comunicació
al servei de la societat

La informació
immed iata d'un sin istre a
tots aque lls que n'han de
resoldre les con seqü enc ies
és important, ja qu e la
coneixenca del dany
produít.I'estat dels afecta ts
- i pode r així preveure el
tipusd'ajut necessari en
cada moment del procés-,
pot salvar m oltes vides i
facilitar l 'assist éncia
humana.

[a és hora qu e
l'engranatgede les
institucionsprolagoni stes,
am b obligació unes i
devoció altres, comenci a
funciona rd'una forma
modema d'acord amb una
tecnologia qu e,cal
suposar ,esta al servei de
tothom.

Cal recordar la gran
por qu e va tenir Ein stein
en intuir l' ús que es podi a
arribar a fer de la f ísica
nuclear.1va tenir raó.

Utilitzem, dones,
aqueste sones també per
millora r el món d 'aqueUs
que més ho n ecessitin a
cada moment.
Benvingudes siguin!

possiblementno siguin
noticia.

Laxarxad 'assíst éncía
d 'u rg énc íes a malalts o
accidentatsqu e impliquen
des del propi subjecte a
to tes les in stitucions,ja
sigui Creu Roja,ho spitals,
Prol ecció Civil, Bombers,
etc.,tambénecessiten
dispo sardel seu espai de
comunicacions.

La connexió amb una
emissoraque doni servei
des de l' avis a la sort ida
del vehicle ambulancia,
des d 'aquest a l'hospital
que reb r á la urgencia, aixi
com la immediata
connexió entre el per
sonal facultatiu qu e
acompanya o espera el
necessitat; i a la vegada la
capacitat d'intervencíó
directa amb Bombers,
Protecció Civil, etc.,
representa de forma
obligada i m és que
justi ficada que una part
d 'aquestesone s
transmissoresserveixin
també perquelcom m és
qu e veu re el Romario o
senti r la júlia Otero.

desconnectades del m ón
en que viuen.

Pero aques ta xarxa
d'one s quevan i véne n per
l'aire que resp iren i que no
es fan visibles, també
ten en un espai per, a la
vegada, oferirun servei
destinat a tots aqueUs fets
qu e passen cada dia i que

Sembla que el m edi
socialgaudeix de l'actual
tecnologia en m ateria de
comunicacions perveure
miUor la televisió,port ar
més tel éfons a les mans i
disposar d 'unventall
d 'emissore s suficients coro
perqu éles persones no
estiguin ni un minut
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Vehicle adaptat
Aquestprograma até n u n gran nombre de persones

amb problemes de mobilitat física o afectades per algun
tipusd'incapacitat.

Amb l'ajut de dos microbu sos ada ptats Creu Roja
Lleid a facilita el trasUat dels usu ari s a in stitucions,
ho spitals,centres de recuperació i escoles.També fa
serveis puntualsd 'acord am b les demandes (excurs ions ,
t rasllats amb motiu d' eleccions...).

La tipologia d 'usuaris és gent amb problemes de
m obilitat , aixi com també infants i joves dismínuít s fisics
í/opsíquics.

És moltimportant que aquest col -Iectíu no se senti
margi nat a cau sa del trastom que li pot representar la
utilització diari a del tran sport i com a conseq üénc ia
deixi d 'integrar-se a la vida de treball, familiar o social.
Creu Roja Lleid a vol facilitar-los-en l'autonomia.

Actualment ,el nombre deIs usu aris d 'aquest serveiés
aproximadament de 40 persones.
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Socors i emergencies
ESTEVE CAlZADA CHARLES

Vice-presidentlocal.

Vehicles:
4 am bul áncies i 2 vehicles
det ransp ort de personal.

140
322

21
1.597

2.080

Serveis preventius
Accidents detr ánsit
Accidents laborals
Serv éis urgents

Total servéis

Adjuntemdad es deIs
serveis realitzats de gener
a agost de 1994.

Creu Roja.Aíx ósuposa una
greu amenaca per a la
continuitat d 'aq uest servei,
ja que altres alternati ves
supo sen un cost econ ómic
que la institució
d ifícilment pod ria assolir.

Aqu esta perspectiva
obliga a afron tar un
im portant repte pertal de
buscar un a soluc ió que
perm eti m an tenír el
servei.

Solució,que am b
l' aju da de tots, no dubtem
qu e es trobar á.

reestructurací óque el
Minísteríde Defensaha de
fer del seu s efectiu s, a
partir del p roper any ja no
destinara personal a la

majori t áriarn ent ates per
volu nta ris que fan a la
Creu Roja el Servei Civil
Substitutori i el Servei
Mil itar. Acausa de la

lit L'Área de Soco rs i.! Em ergéncies esta adrecada
" foname ntalmen t a la
e prestaciódeprim ers

-1» auxilis san ita r is i a
1ftl'evacu ació it ranspo rt de=ferits i ma lalts . EIs seus

E volunta r íss ón els fidels
continuadorsde les

111 tradicionals tasques de
ro Socors de la Creu Roja.
'0 Trobarem se m pre els
p::: voluntarisen acciden ts,

;::::l eme rgéncies,activita ts
~ espo r tives i actesU multitudi naris,d isposats a

preven ir iresoldre+ qualsevolcontingencia. A
Lleida, les actí vítats de
Socors iEme rgencias són
ateses idirigid es total
m ent pe rvoluntar is.
Voluntaris qu e,d ia a d ia,
estan di sposats a don ar-he
tot, sense esperar res a
canvi.

El Servei Perm anent
d'Urgéncíes ésel que
realilza m és actívitats dins
de 1'Área i esta
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El futur de l'activitat de
socors depen de tu

continuen ob erts i
funci onant lesvint-í-quatre
hores del día els tres-cents
seixanta-cin c di es de l'any.

Com a voluntarís
dediquen unes hores del
seu temps, pero tothom ha
de ser conscient qu e la
seva disponibilitat
n ormalment és puntual i
ir regular en el temps
(dep én de la sítuací ó
personal i de l temps lliure
de que disposa), pertant,
cada dia necessitem nous
voluntaris i volunt árie s
quevulguincol · laborar
am b no saltres i així
m antenírtasques que
requereixen un acerta
continuítat,com són les de
rareasanitaria i
assistencial.

Ara més que mai
t'es perem!! !

distin ció d 'ed at , sexe.raca
o id eologia,ja que aquest
és un deIs principis
fonamentals de la Creu
Roja.

Totes aquestestasques,
la Creu Roja de Lleida les
p ot dur a terme perq u éels
volu ntaris i les v óluntárí es
de les diferents oficines
locals, han decidít
treballar-hí
desinteressadament,
t ambé en moltes altres.
Gr ácíes a ells, els 1I0cs de
prímers auxilis de les
nostres com arques

•

actualm en texistent.
Quan els organ it zadors

en s ho demanen,també
col- Iaborem en actívitat s
relacionadesamb
esdeveniments esporti us,
artístics i culturals, com
pod en ser partits de fut bol,
de b ásquet ,curses cielistes ,
també en concerts i tota
mena d'actes de festes
populars com la festa
m ajor. l'Aplec del Cara gol,
la Cavalca da de Reis ...
sem pre am b I'objectiu de
prevenir i socórrer qui ens
necessita,sense fer

Per a la nostra
in stitució, l'actívitat de
socorsés, en la m ajori a de
les localit ats on es ta
ubicad a, el pu ntde
connexió amb els
ciu tada ns; a través d 'e lla
aquests s'ap rope n a la
Creu Roja, s' ado ne n de la
seva u tili tat i també en
cer tes ocasions qu e no som
perfectes i que, com a
persones,cometem errors,

Atend ré urgéncies i
accídentats, efectuar-ne el
trasllat fins el centre
sa n ita r i m és properi totes
aque lles actívita ts
derivad es d 'una situació
d 'em erg éncia o catastrofe,
la riostra in stitució les ha
án ades assum int com a
seves , quan en re al íta t no
es tem fent una altra cosa
que in tentar cobriru n buit



L'acció a favor deis eslrangers: Creu Roja de Lleida,
qu e esta ñnancant una
part deIs costos directe s i
in directesdeIs programes
dirigits a refugi at s, té un
interésespecial a impulsar
el seu compromís amb els
demandants de refugi i
asil políti cs, aixi com amb
els immígrants forani s en
general. Amb aquest
objectiu va re forcar du
rant l'estiu els seus
recursos per a temporers i
va assegurar-ne el
transpo rt sanitari .
Finalment,Creu Roja de
Lleida es coordi n a amb
d 'altres institucions
dedi cad es a aquesttema i
esta prep arant una
actuació conjunta i
secto rial en benefici
d'aquests col -Iectius,

centresgeri átrics, de
minusválids, de
rehabilitació de toxic óman
escoles d' educa ció espec ial
per a la infancia i joves, i a
nombro ses families en
precária situació
econó mica, m ítjancantels
ajuntam entso cons ells
comarcals,par r óquies i
alt res centres d 'a collida o
atenció de població
marginad a.

El nombre d 'entitats
benéfiques qu e han gaudit
d'aquest ajut ha estat
enguany de 75, que atenen
untotal d' l1.853
beneficiari s.

Ajudes a la Primera
Iuserció:
-8ubvenció mensual
- Allotjamenti lloguers
- Vestuari
Ajudes d'Assistencia
Sanitaria:
-AssistimciaMédica
- Hospitalització
- Farmacia

~

- Transport sanitari
Prestacions Peri ódíques:
- Subvenciómensual
- Classes de castell ái catalá
- Altres
Recerques i míssatges
familiars

Els sol·licitants d'asil
i refugi, i els immigrants

Programa de distribució
d'aliments excedents

de la CEE

senzillament de l'horror
de la guerra.

Aquestsdarrers anys
s'hí han afegit, a m és a
m és,els immigrants qu e
s'apropen al nostre país
per a escapar-se de la fam i
lesprecari etats econó
miques, a a recerca d'un
futur de m és esperanca i
millora.

Per a ells la Creu Roja
desenvolupaun Progra
ma de Refugiats iAsilats
de Creu Roja,que
incorpora,entre d 'altres
actívítats:
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~ Les accions de Creu

U
I-< Roja de Lleida, pel que fa a

benestar social,van+ adrecades a la m illora de
la qualítat de vida de les
persones i col- Iectius m és
vuln erables o en situació
de risc social. Per a ells
po rta a terme actívitats de
prevenció de la margina
ció,assistencia
i inserció.

Entre aquests grupsha
constí tuít sempreuna
tradició de la tasca
humanitari a de la Creu
Roja l' atenció als
estrangers que arribe n al
nostre país i sol -liciten asil
o refugi polític, tot fugint
de la persecució, de la
intolerancia, o la
di scriminació perraó de
raca,creen ca, polí tica o

lit Programa iniciatl 'any'& 1987 que re parteix
.. alim ents excede nts de la
E CEE entre aquells sectors
•• de pob lació que m és h o
- necessiten.e Es duu a terme en dues
ro fases de distribució,que

.5"aquest any han t íngut lloc
~ durant els m esos de febrer

i setembre.
~ Ha arribat un tota l de

U
l-< 219.646 kgrepartit s entre

els següents productes:+ oli, galetes,ll et, pasta de
sopa, formatges, carn en
llauna,embotit i sa lsitxes.

Aquest ajutalim entari
s' ha canalitzat als secto rs
m és necessitats mitjancant
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realitat de la pobresa, el
dolor, la discriminació i la
marginació, per a organít
zar recurso s bumans i
materials per a pal -Iiar i
prevenir aquestes situa
cions, amb una pedagogía i
u na m etologia de treball
partícipatives i actives, amb
projectes que els m ateixo s
voluntaris poden aportar
oque la societat pot dema
nar .

Podeu estar segurs .jove
o gran, home o dona que
veniu a la Creu Roja, que
aquí ten iu una plataforma
per a és ser Iel icos tot
esti mant; un espai que ha
de continuar renovant-se,
perfeccionant-se í adaptant
se a les noves demandes
socials í, per aquesta ma
teixa raó ,un llocque podrás
ajudar a construir.

per la sort deis seus con 
ciutadans o p el s éssers
buman s m ésallunyats, qu e
representa aquest cossocial
qu e anomenem el volunta
riat. Un voluntariat format
per persones de di verses
creen ces i idees, pero que
comparteixen una ét ica
comuna d'un nou huma
ni sme fraternal.

La Creu Roja vol ésser
un dels casals de voluntaris
oberts a tots els ciutadans
de Lleida, joves i grans,
disposats a de ixar cre marel
seu COI' per un foc d 'arn or,
solida ritati cooperací ó,una
e in a per a co neíxe r la

«Passa l'op ortun ítat» és el nom d'una campanya
que hem real itzat per segon any consecutiu a tot
Catal unya. Aquesta activitat va sortír perdo nar resposta
a una necess itat b ásica com és disposar de matería l
escolar i lIibres per poder estudiar en di ferents pobla
cions de l Perú.

La recollída d 'aquest m aterial es fa a les escales i , al
mateix temps,es comenta la situació d 'aquests paises
menys afavoríts tot conscienciejant i sens ibllitzant els
infants.

El material escolar ha d 'estar en bon estat, els lIibres
escrits en llen gu a castellana i que síguin d 'ass ignatures
com llengu a castellana, matern átíques,ciénc ies natural s,
etc.

La tasca del voluntariat va des d 'anar a parlar a les
escales, fer la recollida, seleccíonar i classificar el
material i els llibres fin s a I'empaquetament per tal de
fer-ho arribar al Perú .També és moll im port ant la
coordin ació amb les instilucions de Perú pertal de
garantir la tramesa d 'aquest m ateri al all áon és més
necessar io És per aquest m otiu qu e l'acció es coord in a
amb el Min isteri d 'Educació,Ministeri deTransports,
duanes,etc.

Aque sta campanya s' an írá rep etint mentre conti nui
la necessítat i la demanda d 'aquest materia l tan b ásic per
a la formació de is infants.
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A tot arreu hi ha una
ciutat de l'alegria:

el voluntariat
dones i bomes com pro
m esas amb el medi am
bient, amb la cooperaci ó
so lidaria, I' acom p an ya
ment i el suport a les
persones vulnerables, una
riquesa d'ini ciativesassocia
tives, entre les quals desta
quen les organítzacíon s no
governamentals i mo stres
espectaculars de solida ritat
com va protagonitzar re
centment la nostra societat
arr an deis fets de Ruanda.

Hi ha una nova sal de la
terra, un s nous valors en
marxa, uns grups humans
disposats a impl icar-se,com
ha passata tates lesepoques,

---------+- - - - - - - - -
Material escolar per al
Perú

.. Mai n o s'havia parl at.! tant de societa t qu e cerca la
.. sevasatisfacció,de persones
la individualistes, de culle al1: cons um, de caíguda deis
~ valors, i mai pot descobrír-

_ se tant el do lor i la pobresa
O amagades en tre la com> p et itivitat i e l con fo r t
ro exte r io rs . No so is una

. .-,pobresa material, sínóaltres
~ pobreses i mancances en

forma d'incomunicaci ó,
~ rracás, infelicitat o margí 
1-< nacion s i sofrences com les
U deis aturats , els joves amb

+ expecta tives in certes, els
malalts, els immigrants o
els ancians solitaris.

I també , al matei x
moment, han apa reguttota
una se r ie d e fets qu e
desm enteixen aquell pretés
refredamentdel COI' huma i
dels valors: joves i aelults,

~ La prestació social
.! substitutoria
O
lit Com a la majori a de paisos europeus,
lit I'objecció de conscie ncia esta reco neguda per la
.. nostra cons tituc ió. Creu Roja de Lleida brinda.g l'oportun ítat, desde I'any 1988, a tot s elsjoves,

qu e han acoUit aquesta via solida ria amb la! societat , ele real itza rla prestaci ósocial
O substítut ória com a objectors deconsc iéncia.

..a Oferi m m és de 300 places arreu eleia
la provincia i unes 40 a Lleida ciutat. Grá cies a tots
-: aquests joves actu alment la Creu Roja pot elur a'i terme els seus programes dírigits alscol -Iectius
U més marginals. Amb la prestació de Creu Roja,

el treball qu e s' h idesen volupa s'orienta cap a la
ro recerca i el fom ent de la pau, així com prevenir i

•O'atenuar els sofriments hurnan s.
P:: Col -lab orar amb la Creu Roja és fer un bon
::l serveí a la societat, res pondre a les demandes
<l) socials d 'aquells secto rs on es fa palesa laU necessitatd'una actuaci óhumanit ária,com la

gentgran, persones amb disrninucions,+ inlñncia.joventut, est rangers, socors i
ernergéncíes, re fugíats,etc.

Víne,t en im info rmació interessant per a tu!
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campanyaj untamentamb
el volunta riat de Creu Roja
joventut. D'aquesta
manera qualsevolperson a
pot donar un cap de m áa
l'hora de netejar,emboli
car, portarjoguínes,etc.

L'organització d'aques
ta cam panya és ba stant
complexa,ja qu e pertal de
cobrir les nece ssita tsde
tata la ciutat, aixi com
coordinar la nostra ta sca
amb d' alt res grups que
tenen els m ateixos objec
tius que nosaltres,contac
tem amb altres entitats
juveníl s,associacions de

Al'Arn au de Vilanova, i m és concretame nt a la planta
de pediatria, el voluntariat de Creu Roja joventut
organitza una ludoteca amb dos serveis ben concrets .

D'una banda el volu nta riat juga amb els in fants en
una sala i, de l' alt ra, h i ha un servei de préstec de jocs
per als infants que han de romandre a la seva habitació.
Si h a valen, algun volu ntari l' acompanya a l'habitació a
jugar amb el! o bé a fer-li companyia. Aques tes activitats
es fan de dilluns a divendres de 17:00 h a 19:00h , aixi
comdissabtes d '11:00h a 13:30h.

Mitjancant aquestes activitats in tentem fer passar
aquest per iode d'hospitalització el millar possible,
facilitant estones de l!eure i de relació entre els infants
malalts.

Hi ha un altre tipus de serve i puntual an omenat
servei d 'acompanyament. Quan hi h a algu n in fant que,
perqualsevol motiu,s'h a de qu edar sol durant el dia, ens
avisen des del servei d 'infermeria i alguna persona
voluntaria va a fer-li companyia, I'ajuda a donar-liel
m enjar i a fer que les hores es pa ssin d' una manera m és
agradable.

La importancia de l' acció del voluntariat se situa en
el nivel! del contacte personal amb I'infant.Hem de
tenir sempre en compte que el trebal! voluntar i
complementa pero mai reemplaca elpersonal sanita ri.

Infants hospitalitzats

«Beus?, Veus?»

: Recollida de ioguines
>
O EIs dies de Nadal és.- , .
•• unaepoca consumista
lit durantla qual els mitjans

• de comunicaciótenenun
~ papermoltimportant.
a CreuRojajoventutjaporta

... tres anys fent aques ta.! campanyapertalde
reduir una mica les

. ;:; desigualtats i lesdiscrimi
O nacions en aquest camp,
~ aix í com sensibilitzar la
;:::i població respecte a
~ aqu estes injustícies.

U Amb aquesta campa-
nya ajudem perquécada+ infant rebila seva joguina,
alhora qu e intentemque

lesjoguines siguín
educatives i apropiadesper
a cada edat, i que no sígu ín
ni sexistes ni bel-Iiques.

Mitjancantaquesta
campanya es vol arribar al
m áxim depoblació possi
ble, tot fent activitats tant a
le s escoles, corn al carrer ,
botígues,etc.

Elvoluntariatpot
col- laborar de diferents
maneres, anal' a les
escales, netejarjoguines,
class íficar-les, fer animació
pels carrers,penjar cartel!s
per les botígues, ...

Tambétenimmolt
present qu eun deis
objectiusprincipals és
implicar el rn áxím de gent
possible ,dinamitzari
animar la població perqué
participi de les diferents
ta sques afer durant la

veíns, esplais, i sobretot
ens coordinem amb els
serveis socials de
l'Ajuntament,ja qu e són
els que con eixenles
ne cessitats i el dia a dia de
les persones mé sdesafa
vorides de la nostra ciutat.

El pa ssatNadal es va
realitzar aquesta recollida
en set assemblees locals de
Creu Roja joventut de la
nostra provincia, la qual
cosa requereix una
important coordinació a
nivel! local ,provincial i
auton ómic,

Cada assemblea local
s'organitza de manera
diferenti coordina
diversesactivitats,pero
sempre ambl'objectiude
millorar la qualitat de vida
deis infants en aquestes
epoques tanassenyalades .

«Beusr,Veus?»és una campanya que forma part d 'un
programa més am pli anomenat: «Educacíóper a la salut»
qu e esta subvencion at pelMiniste ri d 'Afers Socials.
L'objectiu principal de la campan ya és prevenir i reduir
els accid ents de tr ánsit entre la població juvenil, sovint
provocatsper l'abús de consumició d 'alcohol.

Per a poder realitzar aquesta campanya hem de tenir
en compte qu e va adrecada a persones entre 16 i 25 anys
b ásicament; aix í qu e ha fem amb una m etodologia
lúdico-formativa qu e ens permeti apropa r-nos a la seva
realitat.

AI'entrada de lesprincipal s discoteques de les nostres
terres s'instal -Ien uns ordinadors on els joves juguen a
unsjocs qu e principalment serve ixen per a me surar els
reflexos.

Els joves juguen una partida a l' entrada i s'apu nta el
nombre d'errors. Després, a la sortida, tornen ajugar al
mateixjoc i es tornen a apuntar els errors, al mateix
temps q{;e s'omple una fitxa amb u na enquesta an ónima
on se' ls pregunta qu e han begut, l' edat, etc.

Ladiferencia d 'errors entre l'entrada i la sort ida
serveíx perque reflexionin sobre la influencia de
I'alcohol en els seus reflexos.Veiem , dones,qu e no és
una campanya prohibitiva ,sinó qu e vol fer reflexionar
tothom respecte a aques t tematan important.
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Grup de ioves
de Creu Roia Jovenlul

l'avíngudaTarradellas.
Amb tot , un cop a la
setrnan a es va al local
social de Cappont pertal
que els infants assumeixin
l'h ábit de fer aclivitats en
un espaitancat.

Aquestes activitats s6n
dirigidesper una
t reballadora social amb el
suport d 'objectors i de
voluntariatque dissenyen i
participen en les dife rents
activitats i així van
treballant els objeclius
plantejats, sobretot el més
important com és
l'atenci6, el suport i la
formaci6 deIs infants.

problemes de la societat.
Les aclivitats estan

guiades per persones
volunt áries més experi
mentades iper d 'altres
moni tors Inés específics
segon s els ternes a tracta r.

No solsés important
l'activitato formaci6 que
fem, sino ta mbé la
metodologia d 'acord amb
el m odel Educatiu de Creu
Roja joventut.

Mitjancant aques ta
metodologia detrebali es
transm et la importancia
de saber aprofitar els
recursos, tant de la nostra
entitatcom d'altres, saber
treba llaren equ ip, ado nar
se de la importancia de la
formaci6 pertal de
realitzar un a bona tasca i
potenciar I'autonomia del
grup amb el suport deIs
monitors.

En aques tes edats és
ben important la cohesí ó
de grupo En aquesta
direcci6, fan, sovint,
sorlides en les quals es
treba lla algun aspecte
monogr áñc,es busca
fomentarl'asso ciacionis
me,alte rnatives al lleure
de ciu tat i, en de finitiva,
cobrir la necessitatlúdica
d 'aqu esta edat.

inte rnacional,etc.,temes
im prescindibles segons
ma rca elprojecte educatiu
de Creu Roja joventut.

Amb el treball d 'aquest
grup aconsegui m tenirun
volunta riat més
responsable icomprom és,
tant amb la seva tasca
interior com amb els

Actualment, la major
partde les aclivitats es
realitzen al voltant de

Esplai
de l'avinguda Tarradellas

consc ienciaci6 de la
írnport áncia que té aques ta
tasca per a la societat i,
m és con cretament, per a la
nostra ciutal. Les aclivitats
i la formaci6 giren al
volt ant de la problem át ica
del medi am bient ,gent
gran, infancia,món del
lleure,cooperaci6

esports, reforcescolar i
sorti desper les rodalies de
Lleida.
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El grup de joves de
Cre u Rojajoventut est á
format pels voluntaris i
voluntiiries a 16 anys i es
reuneixen dissabtes de
16:00 h a 18:00 h arn b
1'objecti u de fer activitats
de voluntar iat , així com
reali tzar un període de
formaci6,preparaci6 i

1ft Esrealilzen activitals
G) pertal d 'in cidi r de forma> prevenlivai educaliva en.2. el temps d 'oci i lleure deIs

._ infantsde l'avinguda
1ft Tarradellas.Les aclivitats
.. es duen a terme en horari
1: extraescolar i s6n un m itjii
a per treballar h ábit s'1: d'h ígíen e.d 'ordre,

_ com portament ,així com la
compan yonia i laro . •..~conVlvt=ncl a.

O Les activita tsque es
~ realilzen s6n ben variades
g i entre les principals hi
1-< trobem:jocsd'interior,
U tallersdemanual itats,+ diniimiqu esdegrup,



,

: Grup
=de Joves
::'Centre
.: Historie
1:
la_ Aquesta activitat és
1: fruit d 'un conveni amb

- l'Ajuntam entdeLleidaide
ro la demanda qu e existeix

.5'per a cobrir la necessitat
p::: de treballar amb els joves

;:::i del centre historie.
~ Creu Roja joventut h a
U treballat durant anys un

projecte d 'esplai perals+ infants d 'aquestbarri,pero
hi h avia la necessitat
d 'oferiruna continuació,
és a dir, que després de
l'esplaipoguessin
continuar associats i fer les
seves aetivitats.

Apartir deis 14 anys
poden assistir al grup de
joves on es realitze n
activitats molt dive rses i
am b objeetius qu e siguin
engrescadors.

Duen a terme aetivitats
esportives,tallers pre
laborals,sortídes, etc.A
totes s'hí treballa,d 'un
costat el dia a dia, és a dir,
els h ábitsd 'ordre,
convivencia ,
compa nyon ia,etc.,i de
I'altre es treballa a llarg
terrnini tot oferint
activitats que elsmotivin
envers alguna professió
concreta. També, en
aquesta edat i situació és
forca im portant la tasca
d 'orientació del
din arnitzadorde grup:
inform ar deisdiferents
estudis quepoden fer ,
ajudar-los a buscar fein a i ,
en general, saber troba r el
seu paper dins del barri i
de la ciutat ambl'objectiu
qu e ells també organitzin
aetivitats per a ells
m ateixos i per a d' altres
joves de la ciutat.

ro.,...,
Op:::
;:::i
~

U
+ Llars, lIeure, miniresidencies

municipals
Aque st projecte Llar-Lleu re contempla l'organi tzació d 'activitats per a la

tercera edat perpal· liar la m anca d'h ábit en la practica d'activitats que no
esliguin relacionades amb el món laboral obé amb les tasques domestiques de
la IJar. Pertant , s'intenta buscar solucions a la problem ática deis avis pertal de
millorar el temps d 'oci i la seva qualitat de vid a.

Amb aques t objectiu principal s'e scolJeixen act ivitats que m olivin els avis i
qu e es pugui n reaJilzar fácilment.

Per a potenciar la seva conviven cia i les relacions intergen eracionals amb
els voluntaris s'organitzen excursions, sortides per la ciuta t ,celebracions
d 'an iversari s, sants i festes tra dicion als, i pe r a m antenir la mobilitat i
fomenta r la psicomotricitat deis residents s'organitzen sessionsde gim n ástica ,
passejades,exercicis fácils,etc.

L'objectiu de Creu Roja Lleida és m illorar la qualitat de vida de is avis
residents.

Colonies
de la
Tercera
Edat

L'increment de la millora assistencial de car ácter sanitari ha augmentat
cons iderablement el nivell d 'esperanca de la vida de la nostra societat. Aquest
fet h a provocat un clar enve lliment de la població;d 'aqu esta mane ra és cada
dia maj or el nombre del col .leétíu de l'anom en ada gent gra n .

Les col ónies volen trencar la monotonia de la vida dia ria aixi com la
passivitat que, sovint ,com port a l'internament deIs avis a les miniresidéncies.
Les col ónies propi cien aixi un «canvi de clima»,cosa qu e sem pre va bé per a la
salut física i psíquica.

L' última sort ida qu e ha fet Creu Roja Lleida al fin al de setembre h a estat a la
platja, concreta me nt a Salou , on els avis van poder gaudir del sol i de l'a ígua .
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M enia r sobre rodes

Teleassistencia
domiciliaria

C':l
'-'o
P::
;::l
Q)
1-0

U

+
Un dels objectius

plantejats per la Cre u Roja
és mill orar la qualitat de
vida deIs col · lectius més
desafavorits.

És per aixóque Creu
Roja Lleida també s'ha
preocupat de les person es
grans que viu en soles o
acompanyades d 'algú amb
problemes de mobilitat o
ma lalt ia. Gent que a causa
de la seva sit uació personal
no pot manip ular aliments
o estr is de cu ina. Persones
qu e cobren pen sion s
redu'ides...

Creu Roja Lleida els
ajuda portant diáriament

Escola Gran

el dinar al seu domicili
d 'acordamb1es
parti cularitatsdiet étiques
de cada person a.

L' ápat es distribueixen
carmanyoles t érmiques
degudament iden tificades .

Cad a di a es porta la
carmanyola plen a i es
recull1a buida del dia
anterior.

Aques t program a es va
iniciar l' an y 1992 i
actualmentels usuaris que
es beneficien a Lleida són
40 i el nombre de volu n
taris ovolunt áries qu e
l'atenen és de 27.

És un servei qu e, a
través de la línia telef ónica
i am b un equipament
especí fic de com unicacions
i inform ática, permet qu e
els usuaris,davant
situacíons d'emergéncia i
solament pre m ent un
botó,puguin entrar en
contacte verbal. «sistem a
mans Iliuress. Ies 24 hores
del dia i els 365 dies de
l'any, amb una central
atesa pe r personal
prep arat per donar una
resp osta ade quada a la
crisi actual.

Aqu est servei pretén
resoldre des d'una situació
d 'emergencia. en la qual
podem avisar el m etge,
familiars o amics,una
am bulancia....fins
permetre un passeig o
sim plement unes hores de
companyia en un m oment
d'angoíxa,

La Creu Roja Lleida
inclou en el projecte de
Teleassist éncia

Domiciliaria els elernents
b ásics del siste m a i els seus
propis recursos institucio
nals, afegint-hi a més a
méselementscomplernen
tari s a fi d 'assegurar la
mi llor atenció i donar la
máxima seguretat .

Complernentáriament
a la comunicació per
mitjans tecni cs.l a Cre u
Roja ofereix el supo rt
hum a. mi tjancant els seus
voluntaris, per a la super
visió del correcte funciona
mentde l'equip de comu
ni cació i COlo a eñcac
col -Iaborado r en el seguí
ment deIs u suaris durant
el temps qu e aquests són
adsc rits al serve i.

Seixanta avis i avíes de
la ciutat de Lleida es
ben eficien actualment
d 'aquest program a qu e
durant la resta d 'a qu est
any 1994 quedara am pliat
a setanta-cinc, i hi
col· laboren 45 volun taris /
volunt áríes de Creu Roja.

És un programa dirigi t a la gent gran amb la
pretensió de poten ciar les seves habilitats,
coneixeme nts i apti tu ds pera la preven ció d 'accidents,
l' obten ció d'una vida més saludable. progressíó
personal. participació social, autoestima isolidaritat.

L'escola gran vol evit ar qu e la soli tu d en la qual es
troben molts avis els porti a la desil ·lusió i perdin les
ganes de viure .

Cre u Roja Lleida ha muntat u na xarx a de
vo1u ntariat qu e.COlo a grups d'autoajuda, s'adre cides
del barrí a persones de més de 65 anys.

D'u n altre costar, avis més preparats i amb rec ursos
formen «una xarxa de volu ntariat»i captennous avis
amb prob lemes conc rets .

Aqu esta escota funciona els caps de setmana i hi
pa rticipen dos grups de 20 per sones cadascun ,amb
una penodlcitatd'assisténcia quinzenal.
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FES-TE VOLUNTARI

DE LA C REU R OJA +
Henry Dunant, 1 (darrera Pryca) - Tel. 26 00 90

Ara que disposes de temps lliure, hi ha malta gent que necessita de la teva
experiencia.

Fes-te voluntari de Crel' Roja.

Donaras moti, pero tebrés molt més.

de menjador, etc., als
centres segiients:Aremí,
TallerShalom,Centre
Esperanca (Bordeta),Taller
la Llar i Casa Nostra de
Sudanel!.
- Nadal 93:programa de
lleurei animació pels
xavals de Sudanell dut a
terme a Creu Roja.
-Casal d 'Est iu Sudanel!:
casal on s'h an dut a terme
diferents activitats i tallers
per als joves del centre.
L'obj ectiu quepretén Creu
Roja Lleida és ajudar un
col-Iectíu encara marginat
i potenciar la integraci ó,
cooperació i relaci ó entre
joves amb i sense
discapacitats.
És per aix óque fomenta
les relacions personals i
afectives ent re joves de
diferentscol -Iectíus, amb
la col -Iaboracióen tasques
concretes que realitza el
mínusv álíd (tallers. Ileure,
esport....), amb el trebal!
per a la integracíódeljove
minusválid totpotenciant
les activitats
«normalitzades».
També vol sens ibilitzar els
jovesvoluntarissobre
l'esforc i les possibilitats de
lespersonesmínusválides
augmentantla seva
formació en aquestcamp
de lesdiscapacitats.

sigu i a d 'altres serveis o
departaments de Creu
Roja. o bé envers els
recursos de la Comunitat.
Les activitats que s'h an dut
a terme són les segii ents:
- Tasquesde lleure,
acom panyaments,ajuda

Un altre aspecte a tenir en
compte és la demanda que
ens fan els centres o
entitats .En aquests casos
intentarem donar la
resposta adequada i si aíx ó
no és possible fem
l'oportuna derivació ,ja

Disminucions

Si~LIDARI+AT

Dins del nostre entorn
social hi ha col -Iectius més
desvalguts qu e altres.Creu
Roja és del parer qu e
tothomés responsable
d'aquestes persones i que
hem d'evitar-ne la
margina ció. Per aix óCreu
Roja Lleida treba lla per
potenciar la solidaritat i els
drets d 'aqu ells que més ho
necessiten.
Desd'aquestaperspectiva.
ensmarquem l'objectiu de
treballar amb un
col- Iectíu concret: elde
jovesque pateixen algun
tipusdediscapacitat
(física. psíquica i/o
sensorial).totposant al seu
abast el potencial de
recursos de Creu Roja .que
es fonamenta en el
voluntariat.
L'área d'activitats í serveis,
juntament amb la de
voluntariat,pretenen
fome ntar el treball amb i
per als joves qu e pateixen
unsproblemes concrets,
aIhora que s'impu lsen les
relacionspersonalsentre
els joves válids i
minusválids.
Una altra fita del proj ecte
és donar al voluntari una
formació prou amplia com
per a pod er desenvolupar
la seva tasca d 'una manera
positiva icompromesa.

,
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SOCI COL·LABORADOR DE LA CREU ROJA
Nom i cog noms
Domicili Data naixement I I
Núm . Pis Porta Codi Postal
Localit at Teléfon

O Com a Soci Co/-laborador

(Aquest compromís quedaraextingiten elmoment que elsotasignantha decideixi)

1mport (Marqueu ambuna xo escrfvlu laquanñtat que desitgeu) Periodicitat (Marqueu ambuna x)

O 3.000 Ptes. O 10.000 Ptes. O 25.000 Ptes. O semestral
O 5.000 Ptes. O 20.000 Ptes. O --- ------ Ptes. O anual

Domiciliació de rebuts en caixa o banc
s eovcrs. ele prego Que ñns a nou avis atenguiners rebvts que presentara CreuRoja amb cárrec al meu comple I la meva lIibreta

Titular del compte
Nom del banc o caixa
Adreca de I'oficina
Pobiació de I'oficina

codi compte Entitat Oficina Control Núm. Compte
client (CCe¡
(ha trobareua la vostra lübreta, tatonar¡o extracte de banc. s'han d'emplenar totes lescaseues. Ha de constarsempre de 20 dfgits.)

O Compte O L1ibreta
Data Signatura

Titular L1i breta

Creu Roja L1eida, Henry Durant, 1 Tel. 26 00 90 25003 LLEIDA

CA IXA O'ESTALV IS I PENSIONS

D E BARCELONA

col -Iect iu d 'auxiliars de
clínicaiassistens sociaIsamb
la finalitat de millorar i
actualitza r-ne els coneixe
ments,tot destacantels de :

eSuport d avant la
malaltia i la mort»
sAtenció a la gent gran»
.Dret penitenciari.
.Drogodependencies
i sida»
Aquest darrer curs hem

encetat també dos nous
camps:

Dret Int ernacional Hu
manitari
Medi ambient
Tambéhem endegat una

estreta col · laboració amb
Creu Roja Andorrana en
I' ám b ít d e Socorrisme
Aqu átíc,

ficació de les persones en
situació d'atur, joves i col
lectius de safavorits, to t
posantespecialatencióen el
grup de dones aturad es
maj ors de 25 anys . Fin s ara
els cursoshanestat adrecats
a personalde base,sibél'any
passat n'inícíárem un per a
responsablesdecentresper
ala gent gran, ambalumnes
de titulació mitjana o supe
rior.

Un tercer camp d'actu a
ció són els cursos adrecat s a
pob lació externa a la Creu
Roja, en rarea socio-sani
taria, b ásicament per al

nI c· na arxa
Amb el suport de

i de tota la provincia par
ticipen i col. laboren en el
desenvolupament deis cur
sos.

El primer espai ímpor
tant delcentreés la formació
deis volu nta ris de les di
ferents árees de la Creu Roja
de Lleid a, amb I'objectiu
d 'aconseguir una millor
qualificació del seu serve i a
la societat i deis program es
que presten com Gent Gran,
Infancia ijoventut, Socors i
emergéncíes,etc.

Unsegon ámbit rellevant
és la formació ocupacional
dirigit a millorar la quali-

Centre Provincial
de Formació

'0 El Centre Provincial de
"¡; Formació s'encarrega de la
a gestió , orga n itz ació i
E coordinac ió de lesactivitats
.. formatives de la Creu Roja
O de Lleida, tant a nivell local
... com provin cial.

Actualment esa consti
.~ tuít per t écnics i un bon
~ nombre de personescol . la-

borado res les quals, d e
;:l forma puntual i continua
~ da, formen l'equip docent,

U entreelsqualshi hametges,
di plomats en infermeria,+ treballadors socials, p sicó
legs,pedagogs,monitorsde
socorrisme, etc.En conjunt,
I'equip de col · laboradors
esta format per més de
vuitanta persones.

A més a més, entitats i
institucionsde Lleidacapital


