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Representants de l'Ajuntament de Castellar del Vallès i Creu Roja, en l'acte en què
s'ha rubricat el nou acord de col·laboració entre ambdues institucions.

Creu Roja i l’Ajuntament de Castellar signen un nou conveni de
col·laboració

Dimecres 12 de maig de 2021

Creu Roja i l’Ajuntament de Castellar del Vallès han signat avui dimecres un nou
conveni que posa per escrit el compromís de l’entitat i la institució de continuar
treballant plegades i de forma coordinada per poder donar resposta a les necessitats
de la població, especialment en el cas de les persones en situació de vulnerabilitat o
exclusió social.

Així, el conveni estableix els mecanismes de col·laboració entre Creu Roja i
l’Ajuntament per seguir tirant endavant els projectes socials que es realitzen
conjuntament en els àmbits de salut, joventut, intervenció social, gent gran, nova
ciutadania i voluntariat, i també engegar-ne de nous.

D’una banda, l’Ajuntament aportarà a Creu Roja 46.200 euros, el que suposa 25.000
euros més que fins ara, i continuarà cedint a l’entitat el local situat a la plaça de la
Llibertat. D’altra banda, l’entitat s’encarregarà del capital humà, format
majoritàriament per persones voluntàries i els professionals que les formen i les
supervisen, de les formacions a realitzar i de la gestió de la infraestructura.

Entre les accions destacades que es duran a terme, cal remarcar el programa
d’ajudes a l’alimentació a través de targetes moneder per poder fer servir a
qualsevol comerç de proximitat i al qual s’ha previst una aportació municipal de
18.700 euros.

Altres propostes van adreçades a la població juvenil, con ara la intervenció
socioeducativa en medi obert (per tal de fomentar l’ús del recinte esportiu de l’Espai
Tolrà en caps de setmana) i un projecte per treballar l’educació emocional amb
joves d’entre 12 i 16 anys anomenat “L’arbre de les emocions”.

Creu Roja també impulsarà iniciatives com els acompanyaments individuals i tallers
per a gent gran, espais d’higiene personal (dutxes i bugaderia) per a persones
derivades de Serveis Socials, tallers de primera acollida a persones nouvingudes,
suport educatiu a infants en risc d’exclusió social, primers auxilis psicològics o
diferents accions de promoció de la salut comunitària.

Fins al confinament provocat per la pandèmia de la covid-19, la relació entre Creu
Roja i l’Ajuntament estava establerta a partir d’una subvenció nominativa anual per
a accions concretes, però en aquell moment es va signar un conveni exprés amb
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motiu de l’emergència sanitària. El conveni que s’ha signat avui tindrà una vigència
de quatre anys i suposa la continuïtat d’aquesta regulació, alhora que permetrà
ampliar el nombre de projectes a realitzar. Anualment es concretaran els projectes i
el pressupost que s’hi destinarà.

L’acte de signatura del conveni ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de
Castellar, Ignasi Giménez, el regidor coordinador de l'Àrea de Drets Socials i
Serveis a les Persones, Joan Creus, i la presidenta de Creu Roja Espanyola a
Sentmenat, Castellar del Vallès, Polinyà i Sant Llorenç Savall, Cristina Layos.

Molta activitat durant la pandèmia

En aquests mesos d’incertesa i d’un context socioeconòmic complicat i desconegut
a causa de la pandèmia, Creu Roja ha arrelat el seu vincle amb Castellar del Vallès,
i ha donat resposta a la població mitjançant el “Pla Creu Roja Respon”, que ha
permet atendre totes les persones que ho han necessitat.

Entre d’altres, s’ha fet seguiment i acompanyament a més de 250 persones grans,
s’han distribuït un total de 56.500 mascaretes, s’han atès 98 famílies en situació
d’exclusió social i s’ha proporcionat ajuda a l’hora de realitzar compres
d’alimentació i de farmàcia a persones confinades o amb problemes de mobilitat.
També cal destacar les accions de col·laboració de Creu Roja en moments puntuals
com ara la realització de proves PCR a alumnes de les escoles, el control d’accessos
en la campanya de la vacunació de la grip o el dispositiu de gestió de cues de les
passades eleccions al Parlament de Catalunya.
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