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La pandèmia de la COVID 19 arreu del món i a Catalunya més concretament, ha fet que per 

a la Creu Roja hagi estat l’emergència més complexa i complerta que ha hagut d’afrontar la 

nostra generació que som ara a la institució humanitària. De fet, ens hauriem de remuntar a 

la crisis sanitària de "la grip espanyola" de primers del segle XX per trobar alguna 

emergència sanitària d’aquesta dimensió. 

 

Ara farà prop d’un any que esclatava a Catalunya i a tot l’estat aquesta emergència en tota 

la seva gran dimensió, i ens trobem un any després, al davant d’una situació molt 

extraordinària i atípica per diferents característiques de la mateixa: sostenibilitat en el temps, 

afectació a la globalitat de la població  a tot el territori, de fet, de forma directe, és el total de 

la població l’afectada. 

 

La Creu Roja, com a organització humanitària complementària de la administració pública 

en tasques humanitàries (així ens definim en els nostres estatuts fundacionals), des del 

primer moment es va posar a l’atenció urgent de centenars de milers de persones que 

anaven quedant en situació d’extrema vulnerabilitat. Ens varen concentrar en primer lloc en 

3 aspectes fonamentals: 

 

1.-Donar atenció bàsica humanitària (alimentació, productes de farmàcia, etc) a milers de 

persones a través del treball de les nostres oficines locals i comarcals al territori (un 

centenar), també dels 74 centres de distribució d’aliments i ajuda humanitària, tot això 

mitjançant voluntariat i tècnics de l’organització que varen ser sempre durant l’emergència. 

Només a tall  d’exemple, des de Març de l’any passat hem donat ajuda humanitària directe e 

indirecte (beneficiaris) a més d’un milió de persones a Catalunya. 

 

2.-Organitzar albergs de protecció tant per a persones sense llar o infrahabitatge que no 

podien fer els confinaments diversos, com per a persones positives o en contactes amb 

malalts covid que no podien fer la "quarantena" al seu domicili per raons diverses. Hem 

sostingut més de 1000 places disponibles en els diferents albergs. 

 

3.- Donar suport al sistema sanitari públic, creant equips de suport als cribratges a escoles i 

centres (20 equips) com suport a cribratges massius al territori en zones d’alta concentració 

de la pandèmia. També es destacable la tasca de informació/sensibilització a diferents 

col·lectius (joves, refugiats, persones vulnerables..) 

 

Tot aquest treball ha estat possible gràcies als més de 8.000 voluntaris que hi estan 

treballant , i molt d’ells incorporats per primera vegada al voluntariat. Aquí també volem 

destacar el nostre voluntariat de més de 60 anys que va seguir fent l’activitat bàsicament de 

suport emocional telefònic a milers de persones perquè no es sentissin soles. 

 

Molt destacable també el GRAN suport d’empreses, ciutadans i diferents administracions en 

aquesta operació humanitària, només d’empreses (grans, mitjanes i petites) han estat més 

de 300 al llarg d’aquests mesos així com el de tota la societat catalana a través des més de 

226.000 socis i sòcies i  21.000 voluntàries i voluntaris. 

 



Com a reptes immediats de futur ens preocupen bàsicament dos aspectes: 

 

1.- Els centenars de milers de persones que han quedat en situació d’extrema vulnerabilitat i 

molts d’ells sense feina ni oportunitats laborals ( ho anomenem passar de la "UVI sanitària a 

la UVI social". Caldrà bastir una xarxa de protecció que vagi més enllà del lliurament de 

productes bàsics (accés a drets socials, RGC IMV, etc) 

 

2.- Les persones que estan en "soledat no volguda" pateixen doblement en una crisi 

sociosanitària com aquesta. Es una realitat per a milers de persones i un repte com a 

societat el pal·liar aquesta solitud i teixir xarxes de comunicació i suport cap a aquests 

col·lectius. 

 

Mentrestant la Creu Roja seguirà donant ajuda en les situacions de crisi i acompanyant a les 

persones en els seus drets fonamentals. 

 

 


