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tra Institució. Entre tots hem d'ajudar aquests
col-lectius perqué puguin arribar a excercir els
nostres drets amb totes les garanties, si bé que,
per altra banda, fent-Ios coneixedors deis deu
res que també contrauen amb la societat que
els acull.

L'equip directiu de Creu Roja a Catalunya,
del qual forma part la presidenta provincial de
L1eida, es fonamenta en la il-lusi ó, la voluntat de
la participació i I'enfortiment de la xarxa territo
rial , doncs és a les oficines locals i comarcals on
es realitza la major part de I'activitat.

La Creu Roja manté sempre les seves por
tes obertes als ciutadans. És per aix ó que ens
agradaria que a través d'aquesta publicació
molts de vosaltres us apropéssiu a la Creu Roja
interessant-vos en adherir-vos-hi com a socis
col-laboradors o voluntaris.

Oesitjo sincerament lIarga vida a aquesta
publicació. I permeteu-me que acabi precisa
ment ressaltant la frase que consta a la seva
capcalera: Perqué la vostra opinió ens importa.
Per la Creu Roja aquesta frase és ben certa, ja
que la nostra Institució ha estat i és sensible a
les demandes que rep provinents de la ciuta
dania. Perqué neix, en definitiva, de la propia
ciutadania.
Moltes gracies

CARTES DE PRESE

La Creu Roja a L1eidafou una de les pioneres
a Catalunya i ja fa més de 130 anys que desen
volupa el seu treball a les comarques de L1eida.
Actualment és un model molt consolidat tant
d 'experiencia com de qual itat deis serveis que
presta.

Agraeixo especialment el treball que -lide
rat per la Presidenta i a la vegada companya
voluntaria de la Institució, Maria del Carme
Mata- s 'est á duent a terme des de la Creu Roja
a L1eida, i no puc fer més que remarcar la seva
gran capacitat de fer equipo A ella i als seus col
laboradors, dones, moltes felicitats.

La societat continua necessitant el nostre
treball que en I'actualitat es concreta en nous
camps. La defensa i la promoció de la pau n'és
un exemple. L'exclusió i soledat en que viuen
moltes persones en són un altre. La Creu Roja
esta esrnercant els seus estorcos en accions
envers aquests col-lectius que viuen situacions
de vulnerabilitat sobrevinguda.

El treball amb col-lectius immigrants ha pas
sat a ser una activitat molt destacada a la nos-

Com a president de la Creu Roja a Catalunya
em sento orgullós d'aquesta nova iniciativa que
avui es posa en marxa. A través de la informació
hom pot ajudar a qui més ho necessita. Sense la
informació que faciliten els mitjans, els proble
mes i les mancances de gent d'arreu del món es
desconeixerien.



CARTES DE PRESENTACIÓ

Teniu a les vostres mans el primer número de
la revista quatrimestral impulsada per la Creu Roja
a L1eida amb el lema: Perqué la vostra opinió ens
importa.

Aquesta publicació és fruit de l'esforc d'un
grup de voluntarls/áries, tecnics i coHaboradors
que ha fet possible disposar d'una eina molt útil
amb I'objectiu de fomentar una comunicació amb
els ciutadans!es i divulgar experiéncies de la nos
tra entitat.

Volem que sigui una revista viva, actual, sensi
ble a les opinions de la nostra gent i es converteixi
en un veritable instrument de comunicació on
puguin expresar-se les experiéncies, impulsades
pels voluntaris/áries i técnics!ques compromesos
amb la seva feina i amb I'esperit de servei que els!
les caracteritza.

Perqué la vostra opinió ens importa respon a la
necessitat d'avanc;:ar en el mecanisme de comuni
cació i d'informació a la ciutadania.

Agrae ixo el suport i la col -laboració de totes les
persones que han intervingut en el projecte i les
que en un futur hi puguin participar, amb il-Iusi ó i
sobretot amb un gran esforc;: solidari. Espero que
aquest esforc;: mereixi la vostra favorable acollida.

Salutacions cordials

M. Carme Mata
Presidenta de Creu Roja Lleida



CARTES DE PRESENTACIÓ

Creu Roja és una entitat que des de la seva creació en temps
de guerra, impulsada per Henry Dunant, ha aplegat l'esforc de
voluntaris i socis d'arreu del món amb un únic objectiu: millorar
la qualitat de vida de les persones.

A L1eida, la tasca que du a terme Creu Roja es tradueix en
una acció social de proximitat, de ser prop de les persones amb
més caréncies per mitiá de la defensa deis seus drets i l'atenció
social. Creu Roja ha esdevingut un referent de suport a les per
sones i d'atenció específica als infants i a la gent gran.

A L1eida, són moltes les persones que han gaudit i estan gau
dint deis seus serveis. Des de la regidoria de Serveis Personals
de l'Ajuntament hi treballem conjuntament amb serveis tant
necessaris avui en dia com la teleassisténcia o el menjar a domi
cili.

Creu Roja és, sens dubte, un deis símbols de l'empresa de la
societat civil i de la capacitat de poder millorar el món que ens
envolta. Com a alcalde de L1eida felicito Creu Roja per la inici
ativa d'aquesta publicació, una bona eina per donar a conéixer
l'intensa activitat que desenvolupen amb molt encert a la nostra
ciutat.

Cordialment,
Angel Ros

Alcalde de L1eida



Creu Roja s'implant á a Catalunya i a les terres de L1eida fa més de 130 anys,
en temps difícils i convulsos de la nostra historia i del món en general. Malgrat els
anys, els vells i els nous conflictes internacionals, el creixement econ ómic mundial
desigual, IIigat especialment al desenvolupament de les noves tecnologies i a la
gradual i no sempre equ ánirne globalització, continua creant en la nostra societat
grans diferencies.

El fet que existeixin societats i paísos que viuen encara immersos en la cultura
de la guerra o que visquin d'esquena el procés evolutiu provoca que les diferen
cies entre les persones i els pobies que viuen en la necessitat i els que viuen en
l'abund áncia corrin el perill d'accentuar-se.

1, en la lIuita per las dignitats personals i col-lectives, tan important és I'acció
gobernamental com la que és fruit de les ONG. És en aquest sentit que Creu Roja,
I'ONG degana de la ciutat, és i ha estat una peca fonamental en la lIuita pels drets
humans i en la defensa deis col -lectius o paisos més desfavorits. És per aix ó que la
iniciativa de crear un órqan d'informació i difusió de les activitats i les accions de
Creu Roja L1eida és un gran encert, tant per la gent directament lIigada a la institució
com per a la resta deis ciutadans, que veuen, en Creu Roja, una eina de promoció
deis drets humans, de diáleq intercultural, de IIibertat, de pau i de justícia.

En nom de la Diputació de L1eida, us vull agrair aquesta iniciativa i refermar,
també, el compromís que des de fa anys existeix entre Creu Roja i la mateixa
Diputació de L1eida.

Isidre Gavín i Valls
President de la Diputació de Lleida
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SUMARI I EDITORIAL

:M'atreveria a afirmar que, tot a{ro que neix o fío. nascut a
funivers és producte de tumor, á'un acte á'amar. Jiti;tj, nasqué la
uida i tesser humá i, també ai;t,j ai {rarg de Ia historia fiem arribat
fins aquí.

'Iambé per un acte á'amar dauan: Ia barbarie, va neií(er Creu
1(pja i, pas a pas, uoluntáries i uoiuntaris, amh il-Iusiá i entrega,
han. conzettit la nostra Organització en un mooiment de referencia
mundial.

J{e áit en martes ocasions que, es poden. comptar amb els áits
d'una má i ens hi sobren afguns, aquells mouiments socio-huma
nitaris que arriben, al més {{unya i áesconegut racá de Ia 'Ietra, i
arteú representen eis socors, fajut i molts cops túnica espera11{(l
de saluaciá. Ca{ ueure tant sols tespurna viva duna mirada o un
somriure en la miseria i Ia fam, daoant á'unesser humá uestit amb
ersigne de la Creu 1(pja.

.9tmb aquest primer número neix, unapub{icació de {'.9tssembfea
Provincia{de la Creu 1(pja a Lreiáa que pretén, quatrimestralment,
representar una comunicació entre tots els que estem integrats en
aquesta gran famma, cadasc ú amb la seua capacitat á'entrega i
aportació, pero amb ia comú iilusi» á'obeir a un deure fiumanitari
enun planeta, cada cop més conuuls, desotientat i indijerent. 1 aií(o
tamb éés un acte d'amot.

"Neix la Revista Creu Roja a LLeida"

EDITORIAL

:Mariano (jomá
'i/icepresident de Creú 1(pja a Lleida

La reda cci ó esta form ada per: Arees d'Activitats
I Servéis. Imatge I Comunicació. Volunta nat

I Formació. Creu ROJa Joventut, Socors I
Emerqencie s t ets seus voluntans I voluntáríes.
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JA E's AQU{

LA !'laVA.
R'EVis "'A~

~c:~EU ROJA
t..\.Ei~A·\



Com s'organitzen els Consells?

El Consell Local és un órgan que representa el
voluntariat jove i esta format per un grup aproxi
mat de voluntaris/ áries entre 16 i 30 anys que
escullen un directorIa i un secretari/ária que els
representa.

El Consell es caracterítza per una dlnárnica
participació i treball en equip en la qual cadas
cun deis seus membres desenvolupa una tasca
diferent.

Tots ells tenen la mateixa importancia, encara
que desenvolup in funcions diferents.

Els Consells Locals es reuneixen un rrumrn
d 'un cop al mes. Decideixen de que parlaran
mitjanc;:ant I'anomenat ordre del "día i revisen
els acords presos al Consell anterior. Per sobre
deis Consells Locals s'organitzen els Consells
Provincials (formats per vocals locals) i el Consell
Autonómic (format per vocals provincials) que
ajuden i reforcen els Consells Locals.

Que fan els consells?

Creu Roja Joventut té un car ácter associatiu
amb espai de convivencia i fcrmació que fomen
ta la participació crítica contructiva que permet
millorar la qualitat i garantir la innovació . Les
seves funcions són:

• Organitzar: activitats, reunions, trobades
i projectes.

• Planificar: realitzen el pla de treball
anual de l'oñcina i elaboren la memória

d 'activitats de CRJ, d'acord amb la neces
sitat i el pressupost.

• Controlar la comptabilitat: Fan el balanc
económic i justifiquen els diners que es
gasta a les activitats. També fan la recerca
de financ;:ament per a aquestes.

• Promoure: la captació de voluntariat jove
de la seva localitat.

• Fomentar: les activitats dissenyades pels
mateixos voluntaris / áries mitjanc;:ant grups
de treball i s'asseguren que hi participin.

Que són els consells?

Els integrants d'una organització no només es
caracteritzen per defensar uns ideals i compartir
uns objectius, sinó que també necessiten una
estructura que els coordini i dirigeixi.

Amb aquest objecti u, la nostra inst itució dis
posa d'un órgan fonamental : el Consell, el qual
ens permet part icipar activament de les decisions
de la Creu Roja Joventut i Creu Roja.

En aquest órgan, el/les voluntaris/ áries
poden aportar les seves idees i decid ir quina és
I'institució que volen, disposada a superar els
reptes i donar resposta a les necessitats socials,
així com cuidar el voluntariat perqu é pugui realit
zar la seva activitat. D'aquesta manera, Creu Roja
Joventut esdevé un motor de transformació, tant
de la societat com de Creu Roja



I

formats a tat a la provincia.
P. - Quines són les mancanees i els
punts forts de Creu Roja Joventut?
R- Entre les manques está I'económica
per uncostat i la mancade voluntaris per
cobrir determinats serveis, encara que
poc a poc anem creixent. Entre els punts
forts és que treballem amb i pels joves
amb ll-Iusió.
P.- I entre e/s objectius?
R.- L'objectiu primordial és involucrar als
voluntaris en la vida partícipatlva i asso
ciativa de I'entitat millorant ia comunica
ció i fent una major difusió de les nostres
act ivitats, a nivell autonórnic, provincial
i local. A més vetllarem per a que tots
els voluntaris/áries estiguin ben formats
i puguin fer els cursos que considerin
oportuns per dur a terme la seva tasca
i finalment millorar la comunicació tant a
nivell lntern com externo

pareció justo por la igualdad y derechos.
Tenemos también una gran voluntad de contribuir al desa

rrollo de este país y me pregunto ¿cómo es que si tenemos
estudios superiores nos cuesta más encontrar trabajo que si
no los tuviéramos? ¿cómo es que nuestro hijo de cuatro años,
nacido en Argelia, que va al colegio, habla el catalán y además
se está integrando perfectamente, y en cambio nosotros muy
preparados profesionalmente se nos pone trabas para incor
porarnos en una sociedad que también nos ha acogido entre
sus bases?

¿Qué mejor prueba de voluntad y de integración podemos
aportar?

PARLEM AMB...

importants en la formació?
R.- El més importa nt per a mi va ser
la formació básica, ja que em va per
metra conéixer les coses fonamentals
que regeixen el fer i el dia a dia de Creu
Roja.
R- Com veus la joventut d1avu; en
día ?
R.- Penso que hi ha un sentiment gene
ralilzat de manca de fe en els joves, peró
hi ha molts que treballen en ONG's i
Universitats diferents ... on la seva feina
passa desapercebuda.
ñ - Quina repercusió cre us que tindril
la revista ?
R - Crec que la revista tindrá molt ressó
i no norn és entre els voluntarls/aries sinó
en tata la societat lIeidatana.
P. - Com has vist els últims resul tats
electorals de Creu Roja Joventut?
R - Els resultats de les eleccions han
estat esperats i contents perqué tenim
la majoria de consells locals de Joventut

Oriol Yuguero és el nou director provincial de Creu Roja Joventut a L/eida. Actualment
estudia medicina alhora que compagina la seva tasca com a voluntari. Sempre ha

estat lIigat amb activitats solidáries amb nens, on destaca les seves col-teborec ions
amb I'ONG UNICEF i dintre de Creu Roja com membre de I'equip de Formadors

d'lnténcie, les tradiciona/s campanyes de joguines i de cap de grup en el programa
d 'Atenció als Infants Hospitalitzats a I'Arnau de Vilanova.

Oriol Yuguero. Director provincial de Creu Roja Joventut a Lleida

La Inmigración es un viaje desde un sitio desheredado a
otro más favorable, en lo que concierne a las condiciones de
vida y de bienestar.

Es decir, un alejamiento forzado de tu patria buscando más
dignidad, una libertad de expresión real: tu propia opinión políti
ca y unas circunstancias socio-sanitarias adecuadas.

Seguro que esta tentativa se acompaña de obstáculos y
frustraciones. ¿Por qué? Simplemente porque vamos a descu
brir, mi familia y yo, un nuevo mundo en la cual tenemos que
aprender una lengua totalmente diferente, unas tradiciones
extrañas y una cultura nueva. Lo que al principio nos cuesta
mucho .

Otros probiemas principales , a los cuales te enfrentas
tamb ién, son los de la regularización de ios papeles y dei
trabajo, que te impiden integrarte en esta nueva sociedad.
Evidentemente sabíamos que, en los países occidentales, y en
España en nuestro caso, el campo politico es completamente
abierto , la población tiene una vida digna de un ser humano.

Al llegar a Catalunya me han impactado dos cosas: la
generosidad de un hombre llamado Sebastiá que mi familia no
olvidar á nunca, y el espiendor de los edificios antiguos (Seu
Vella), que quedan como testigo de la historia vivida por esta
región de España.

En cuanto a la ley actual sobre los inmigrantes, nos parece
que el legislador ha debido tomar en consideración ia situación
social dei inmigrante que vive con su familia y lo cerrado que
está el mercado de trabajo , especialmente para él. He venido a
España con el fin de crecer humanamente en un lugar que me

Abdelkader Faetan, IIDesintegrados ll

Pregunta.- Perque i quan et vas fer
volunteri?
Resposta.- Em vaig fer voluntari fa uns
3 anys. Era I'est iu en que havia acabat el
8atxillerat. Durant el curs Carme Alimbau
va venir al meu coHegi i ens va informar
del voluntaríat.
P,- Perque recomanaries ser votunteri
de la Creu Roja?
R - Jo recomano a tothom, especialment
ats joves i les joves que es facin volunta
risoCreu Roja Joventut treballa en molts
ámbits des de l'Educació per la Salut, fins
als grups de joves ens els que sempre
falten manso
p.M Quines exoeri éncies viscudes recor
des de manera més especial?
R - Tinc molt bon record de tot el que he
fet a Creu Roja. Peró el millar és el munt
de gent que he conegut i amb la que he
pugut tractar, i amb els que tinc ara un
víncle rnolt especial.
P,- Quíns han estat els moments més



Curs de Monitors de Socorrisme Aquatic
de salvament co m en I'ámbit de la docencia. Durant
cinc caps de setmana, han adquirit coneixements tant
a nivell de continguts com de tecniques pedagógiques
amb I'objectiu de poder impartir posteriorment classes
teóriques i práctiques en els cursos de Socorrisme
Aquátic que oferim. Tant alumnes com professors han
aprofi tat al máxi m aquests dies de curs i convivencia,
no solament com a experiencia format iva, sinó també
personal.

Area de Voluntariat i Formació

El Centre de Formació de Creu Roja a L1eida
compta amb un equ ip docent format per professionals
altament qualificats en les rnateríes que imparteixen.
L'oferta formativa de Creu Roja s'ha vist augmentada
i aixó ha implicat I'ampliació d 'aquest equip docent.
Amb aquesta finalitat, s'ha dut a ter me des del 12 de
rnarc al 24 d 'abril un curs de Monitors de Socorrisme
Aquátic, organitzat per Creu Roja L1eida i impartit al
Club Sícoris.

Els 13 alumn es, vinguts de tota Catalunya, són
socorristes aquát ics amb experiencia tant en temes

NOM DELCURS DATES PREU OBSERVACIONS

Monitors de menjador 4-8 juliol 100 € Convalidat amb 4 credits de lliureelecció per la UdL

Creu Roja está autoritzada per la direcció general de
Lleida Manipulació d'aliments 6 juliol 18 € salut pública com entitat de formació

de manipuladors d'aliments

Renovació de socorrisme aquatic 11 i 12 62 € Cal ten ir el carnet de socorriste basic vigent
juny

Centre Provincial de Formació de la Creu Roja de L1eida
Inscripcions: CI Henry Dunant, 1 - L1eida

Teléfons: 973 279 900 II 973 279 931

La Seu
Inici als primers auxilis 18-21 Curs convalidat amb crédits de

d'Urgell
(UniYersitat a 'esuu de la UdL) juliol lliure elecció per la UdL

Oficina de la Universitat d'Estiu - Edifici del Rectorat
Inscripcions: PI ¡ Víctor Siurana, 1

Teléfon 973 702 106 • Web: http://estiu.udl.es

En el proper exemp lar rebreu informació sobre la formació programada pel curs 05-06

1



dies tan multitud inaria amb 12.000 penyistes partici
pants, actius i quasi 250.000 visitants és I'exemple
de convivencia i seguretat. La xifra d'assist éncies
es mins. L'any passat es van atendre 207 persones.
Toquem fusta! D'aquesta xifra es desprén dues dades
tan curioses com interessants , la primera és que el
26% deis atesos eren visitants i la segona que només
van ser 15 casos per excés d 'alcohol. Creu Roja con
tinuara donant-nos aquesta sensació de seguretat
amb el seu ajut solidari. Una solidaritat que de debó
s'encomana. Grácies pel vostre ajut.

Jesús Bomentón
Gerent de la Federació de Colles de L1eida

ACTIVITATS...

"'- A o :rn IITA'T:.o..:. ....::.

Concurs autonómic de primers auxilis

La história de l'Aplec del Caragol sempre ha tingut
al seu costat la impagable presencia d'una entitat que
només per estar-tu ja dona tranquilitat. L'imatge deis
voluntaris de la Creu Roja i la seva unitat móbil és una
estampa clásica de les imatges de la primera festa
social , lúdica I gastronómica de la Catalunya interior.

És la imatge de la eficacia i del bon servei que ha
ajudat a convertir-nos en Fiesta de Interés Turístico
Nacional i Festa Nacional d'tnterés Tradicional. Els
Ilibres d'história de l'Aplec capten la imatge de la seva
labor desinteresada i discreta pero útil. Són una colla
més l, per cert, de les veteranes, peró no de les més
visitad es.

Les estad ístiques conf irmen que una festa de tres

Creu Roja un servei eñcec

El passat 13 de man;: va tenir lIoc a Palafrugell la
fase autonómica del Concurs de Primers Auxilis que
Creu Roja organitza tots els anys. L'equip de L1eida
format per: Josep Sabata, lñaqui Feliu, Núria Jove,
Anna Sánchez, Lorena Requena, Osear Moncuní i
Andreu Subarroca com observador I Monica Besó de
formadora.

Van quedar en primera posició i ara represen
taran a Cata lunya en el Concurs Nacional que tin
dr á lIoc durant els propers dies 28 i 29 de maig a
Vitoria. A rnés, I'equip que en surti guanyador visitara
Eslovaquia, representant a Espanya en la fase europea
de I'esmentat concurs o
Enhorabona i molta sort !

Area de Socors i Emergencies



VIII Assemblea de voiuntertst énes de gent gran de la provincia de L1eida

viure amb la persona o persones que l'han sotmés a
maltractament.

20 Tenir una ordre de protecció.
L'equipament tecno/ógic:
Els terminals permeten la localització geográfica

de la usuaria (tan per via GPS com per identificació
per cel·les GSM), la comunicació telefónica de veu (en
modalitat normal o mans lliures) i I'emissió automática
de missatges de dades adrecats al Centre d'Atenció.

El Centre d'Atenció que donará cobertura al servei
está ubicat a l'Oficina Central de Madrid , i a Vallalolid
es troba la central de recolzament.

Les trucades d'emergéncia es respondran en un
máxim de 10 segons, per tal de poder act ivar el proto
col d'emergéncia adient a la situació.

Actua lment el servei es presta des del mes de
rnarc, a usuáries de L1eida ciutat que s'han posat en
contacte amb la Regidoria de Participació Ciutadana i
Promoció de la Dona de l'Ajuntament de L1eida.

Area d'Activitat i Serveis

Area d'Activitats i Serveis

ACTIVITATS...

La Teleassisténcia móbil ofereix a les victimes de
la violéncia per raons de sexe, una atenció immediata
i a distancia. Amb la tecnologia adequada, s'assegura
una resposta davant les eventualitats que puguin
passar,les 24 hores del dia, els 365 dies de I'any i sigui
quin sigui el lIoc on es trobin.

E/s objectius d'aquest servei són:
Garantir una atenció immediata i adequada davant

situacions d 'emergéncia, proporcionant seguretat
i t ranquil·litat a I'usuária i mobilitzant els recursos
adients, en funció del tipus d'emergéncia que s'hagi
produít. Oferir recolzament, informació i assessora
ment a I'usuária, potenciar I'autoest ima i ia qualitat de
vida deis usuaris/áries del servei, contribuint a crear
una xarxa social de recolzament al seu entorn habitual.
Ajudar a disminuir la sobrec árreqa que soporta una
usuaria d'aquestes característiques, proporcionant-li la
tranquil·litat, al saber que hi ha un equip técnic i humá
que la pot recolzar.

Requisits d'accés i durada del servei: 10 No con-

Intervenció Social

El passat dissabte 23 d'abri l, per primer any, Creu Roja L1eida va mobilitzar un
grup de 40 voluntaris/áries per fer arribar al domicili deis usuaris/áries de programes
de Gent Gran de Creu Roja, una rosa.

Aquests voluntaris es varen encarregar de la manipulació d'aquestes roses i del
seu lliurament. Per aquestes tasques també es va comptar amb la col·laboració del
Grup de Joves de Creu Roja Joventut i deis seus monitors.

El Gremi de Floristes de L1eida i provincia va col·laborar amb la donació de les
350 roses que es váren repartir.

El passat 17 de rnarc ens várem reunir 60 voluntaris/áries de tota
la provinc ia que treballen amb Gent Gran. Aquesta Assemblea ja fa
8 anys que se celebra i en els darrers anys hem pogut compartir les
nostres experiéncies amb voluntaris/áries d 'altres Oficines Locals/
Comarcals .

En aquesta ocasió ens váren acompanyar de les Oficines
d'Almacelles, l'Alta Ribagon;:a, L1eida, la Noguera, el Pallars Sobirá i
el Pla d' Urgell. La Imma Moré (voluntaria de Creu Roja L1eida), va ser
I'encarregada d'oferir als voluntaris/áries la xerrada sobre "Habilitats
sociais: eines pel voluntariat amb les Persones Grans".

La valoració de l'Assemblea va ser positi va, tant per I'aprenentat
ge de les eines de treball com pel sopar al que várem assistir al restaurant "El Galeó" de L1eida. La Presidenta de la
Creu Roja, M. Carme Mata i Vidal també ens va acompanyar en aquest acte de vida associativa.

Area d'Activitats i Serveis (gent gran)

Te/eassistencia per a les víctimes de violencia per raons de sexe

"Una rosa per a cada evi"

. .... ~, . J~"
Teleasistencia."· .~~ . l. .



TSUNAMI

Creu Roja Joventut

El Som.Nit

a superar el trauma per la perdua deis éssers
estimats i haver-se quedat sense llar ni mitjans
de subsistencia, així com cursos de perfeccio
nament en primers auxilis i intervenció en casos
de desastres pel personal i voluntaris de la Creu
Roja i Mitja L1una Roja.

La incre"ible generositat deis donants, ens
permet posar en marxa aquests plans de futur
que, generalment, resulten molt difícils de
ñnancar i també ens permet millorar la situació
de milions de persones vulnerables que viuen
en zones exposades a desastres.

La Creu Roja vol agrair des d'aquestes Iínies
a tots/es els/les que amb la seva col·laboració
estan fent possible aquesta gran operació
humanitaria internacional , moltes qráciesll

Area d '/matge i Comunicaciá

El Som.nit és un projecte d'acció directa, d 'inform ació, pre
venció i reducció de riscos associats al consum de drogues que el
situa en I'ámbit d 'intervenció en els espais d 'oci nocturns.

Neix a continuació del projecte pilot de prevenció i reducció de
riscos en el consum de drog ues de síntesis desenvolupat durant
l'any 1999 a la provincia de Barcelona.

Degut a la seva bona rebuda, tant per part deis i de les joves
com per part deis propietaris deis locals d'oci que en varen partici
par, durant I'any 2000 es va realitzar la seva expansió a tot el terri
tori catal á a través deis voluntaris / áries de Creu Roja Joventu!.

El projecte, compta amb el suport de la Generalitat de
Catalunya. Durant I'any 2004 a la provincia de L1eida es van formar
un total de 33 voluntaris/áries nous i es van realitzar un total de 29
intervencions en les que es va repartir 13.884 targetes de material
informat iu. A maig de 2005 ja portem 12 intervencions realitzades
i cont inuem avanc;:ant...

_.. .._..~.~--------=

ACTIVITATS...

Cinc meso~ després del tráqic sisme subma
rí al Sudest d'Asia i Golf de Bengala, els afectats
intenten retornar a la normalitat mentre conti
nuen les tasques d'assisténcla i reconstrucció.

Es tracta del terratremol més violent registrat
en els últims 40 anys i d'un tsunami de dimen
sions tan grans que no es coneix cap situació
similar al lIarg de la historia d'aquests paisos,

Segons fonts oficials, el desastre deixá més
de 300.000 morts i desapareguts, 1.600.000
desplacats i milions de persones sense mitjans
de subsistencia.

La Creu Roja , fidel al seu principi d 'humanitat,
ha desplacat a 22.000 voluntaris/áries, pertan
yents a la Creu Roja i Mitja L1una Roja, que han
dut a terme múltiples activitats per salvar vides,
han participat en tasques de socors i logístiques
i han assistit a un gran nombre de persones en
els paises afectats.

Actualment la Federació Internacional de
Societats de la Creu Roja i Mitja L1una Roja
ultima els detalls d'un pla d'acció a lIarg termini
per ajudar els supervivents d'aquest terratrernol
durant els propers 5 anys.

Aquest pla compren: programes de recupe
ració i de preparació en previsió de desastres;
reconstrucció d'habitatges i centres socials;
reconstrucció i renovació de clíniques i hospi
tals; reernplacament de sistemes d'aigua i sane
jament; suport en equip i capacitació a petits
agricultors, pescadors i artesans perqu é recu
perin i millorin els seus mitjans de subsistencia;
suport psicosocial per ajudar els damnificats



ALTRES

DELEGACIONS

El proper 25 de maig a la pob lació de Castellnou de Seana, la Creu Roja Joventut presentara
el joc d'inflables, per co nsc ienciar a la població de la necessitat de is reciclatges dornestics.

ACTIVITATS...

A I'of icin a co marcal del Pallars .Jussa segueixen amb les classes de catal á pels immigrants i
paral·lelament es monta una escola bressol d'infants perqué puguin ser atesos mentre els seus
progenitors hi assisteixen.

També a la Creu Roja de les Garrigues es fan aquests cursos pels homes i dones immi
grants.

Actualment a l'Oficina Comarcal de Creu Roja a l'Urgell s'esta impartint un curs de socorris
me i primers auxilis que flnalitzará el proper 13 de juny.

El dia 9 de juliol, el grup de Cooperac ió Internacional de Creu Roja Joventut al Plá d 'Urgell
ens informa que t indrá lIoc la pr imera festa Intercultural a Mo llerussa amb la participació i
col-Iaboració de diferents entitats d' immigrants. A més hi haur á música, ta llers, most res gas
t ronómiques etc...

Bellpuig: Av. de L1eida, 83, 25250 BellpuigTel. 973 32 08 18

Vall de Lord: Gtra. de Solsona, s/n, 25282 SI. L1orenc;: de Morunys. Tel. 973 49 25 26

Serós: Mossén Ferran, 14 baixos, 25183 Serós. Tel. 973 78 08 98

Agramunt: Av. de M. Jolonch, 52, 25310 Agramunl. Tel 973 39 08 80

Almacelles: Dr. Despujol s/n, 251 00 Almacelles. Tel. 973 74 10 57

L1eida: Henry Dunant, 1, 25003 L1eida.Tel. 973 27 99 00

Tarreqa: Av. de Gatalunya, 51, 25300 Tárrega.Tel. 973 50 06 79

La Noguera: Gtra. G-1313, km-24, 25600 Balaguer. Tel. 973 44 57 95

L'Alta Ribagorc;:a: Major, 15, 25520 El Pont de Suert. Tel. 973 69 02 85

L'Alt Urgell : GentreGívic "El Passeig" bústia 5, 25700 La Seu d'Urgell. Tel. 619 75 36 59

La Segarra: Av. de Guissona, 6, 25200 Gervera. Tel. 973 53 20 84

Les Garrigues: Ctra, N-240, km-68, 25400 Les Borges Blanques. Tel. 973 14 34 93

El Pla d'Urgell: Av. de Jaume 1, s/n, 25230 Mollerussa. Tel. 973 71 1282

Solsona: Sant Agusti, 22, 25280 Solsona. Tel. 973 48 06 52

El Pallars Sobirá: Gtra. N-260 Km. 280,5. 25560 Sorl. Tel. 973 62 01 64

El Pallars Jussá: Respiri, 1, 25620 Tremp. Tel. 973 65 29 54

L
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Ferran i del Portal de Sant Antoni;
i un any després ho tara del Portal
de Boters.

La ciutat s'escampa així pels
nous espais oberts, naixent a la
historia una nova població. Tot i
així no va ser un període de calma
ni pacífic o

Van ser anys d 'inqu ietut s pro
pic iats per la inestabilitat po lítica
i les Iluites dinastiques que van
ensangrentar el pais. Potser per
aíx ó es van prodigar els actes
d 'ent rega i generositat.

I és així dones, com a I'any
1872, d 'acord amb la Diputació
i l'Ajuntament D. Carlos Arroyo,
crea a L1eida laComissió Provincial
de Creu Roja.

Recull delllibre: "1872-1972,
Cien Años de Cruz Roja en

Lérida".

ELS PREMIS A LA SOLlDARITAT

CULTURA...

HISTORIA DE LA CREU ROJA
ÉPOCA FUNDACIONAL

La vida intelectual es des
envolupava a través de l'Ateneo
l.leidat á i de l'Academ ia de
Juventut Cató lica, agrupant-se al
voltant del primer grup les forces
progressistes i liberals, ment res
que en el segon les católiques i
conservadores.

Són les seves figures estela rs
Roca i Florejachs i Pleyán de
Porta que publica lIavors els seus
"Apuntes de Historia de L1eida",
un primer estudi complet de la
ciutat a t ravés deis temps. Estem
en un període extraordin áriament
álqid i prósper pel futur erutada .

La ciutat que ha viscut en un
espai redurt, emmarcada dintre de
les seves muralles, trenca el recin
te fortificat que I'empresona entre
els seus murs. Al 1871 s'i nicia el
derrocament de les muralles de

Mariano Gomá
Vicepresident de la Creu Roja L1eida

Els prim ers passos per la crea
ció de la Creu Roja a L1eida esde
vingueren el desembre de 1872.
L1avors reinava a Espanya el rei
Amadeo de Saboya i la ciutat que
comptava amb 19.557 habitants
era governada per l'Alcalde D.
Ramón Castejón.

El diari de I'época es titula
ba "Aquí estoy" órgan del Partít
Hepublic á Federal, que dirigia D.
Carlos Nadal Ballester i que era el
recull del pols i sent ir ciutadá.

Co inc ideix I' aparici ó d 'aquesta revista amb l 'Acte de lI iu 
rament deis Premis a la Solidaritat de Cat al unya qu e engua ny
ens sentim especialment orgulloso s que tingui n Ilo c a la loca
litat de Sort , [a que l'Assembl ea Comarcal ha organitzat tot
aquest esd eveniment de manera brillant.

Ca l pregu ntar-se dones probablement el perqué deis pre
mis . Qu ina raó tenen? Dones endavan t amb les respos tes:
Perqu é és la nostra o bli gació reconéi xer la t asca, qu as i sem
pre, compromesa sem pre, desinteresada i amable , de perso
nes i vo lunta ri s i vo lu nt arles sen se els quals la tasca de Creu
Roja esdevendria impossible. Perqué qr ácies a la solidaritat
i a la col· labo rac ió d 'entitats i empreses que sense tenir cap
necessitat, demostren la seva sensib ilitat de cara a la nos t ra
Instituc ió i ens aju d a a v iure i mil lorar el nost re compro mís

humanit ar i. Perqué els esforcos deis pet its grups, As semblees locals , árees de treball , c reativ it at en els
proj ectes i ef icac ia en la ge st ió domé sti ca, i com la ba se d 'una gran p ir ámide, rep resenta el suport a qu e
tota una es t ruct ura ga udeix i de I'estabilitat i prestigi de Creu Roja . Tant soi s aquestes tres raons són
mot ius suf ic ients pe rqu é aquests premis tinguin una més que justificada raó de ser.

Qu e així sig ui i q ue aixi continu'i en el futuro

REPORTATGE



VaLS FER DE VOLUNTARIIARIA DE LA CREU ROJA?

BÚSTIA

Aquest espai esta destinat a
recollir preguntes, propostes,
suggeriments, etc.. . per part
deis lectors.

Esperem amb interés les vos
tres noticies.

PLAFÓ D'ANUNCIS...

Col·labora-hi

Hi ha molta gent que et necessita.

Informació al tel.:
973 I 279 900 o a la Oficina local o

Comarcal de Creu Roja més propera

Creu Roja duu a terme diversos programes destinats a aconseguir la inserció sociola
boral de les persones immigrants a la nostra provincia.

Només cal esser major d'edat i estar sensibilitzat amb el tema.

- classes d'idioma
- recerca de feina
- guarderia per a nens i nenes
- assessorament legal
- acompanyaments
- formació, etc.

Tu també pots col ·laborar en les nostres activitats:

FES- TE VOLUNTARfflO SOCf DE LA CREU ROJA




