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Voluntaris: la força
de la solidaritat

>>

La nit dels v
Creu Roja Illes
Balears ha
començat el 2007
de la millor de les
maneres: anant de
festa. I és que el
26 de gener vàrem
celebrar la nostra
tradicional Festa
del Voluntariat,
a més del 133è
aniversari de
presència de
Creu Roja a les
Illes. Dos motius
que bé mereixen
una celebració,
com així va ser. A
continuació, farem
un petit repàs als
moments viscuts
perquè, d’una
manera o d’una
altra, tots pogueu
compartir amb
nosaltres aquest
moment tant
especial.
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Creu Roja a les Illes Balears

CADA ANY CREU ROJA ILLES BALEARS
rendeix un merescut homenatge als prop de 2.600 voluntaris i
voluntàries que presten servei a
la Institució de manera solidària i
altruista. Enguany, la celebració del
Dia del Voluntariat va reunir a més
de 300 persones que ompliren de
gom a gom el saló d’actes de Can
Domenge.
La celebració es va dividir en
dues parts, una més institucional i
l’altra més desenfadada, dedicada
als nostres voluntaris i voluntàries.
La primera, la més institucional,
va estar presidida per una taula
formada per Miquel Alenyà, president autonòmic de Creu Roja Illes
Balears; Ramon Socías, delegat de

Govern; Encarnación Pastor, consellera d’Immigració i Cooperació;
Margalida Ferrando, regidora de
Serveis Socials de l’Ajuntament
de Palma; María José Rodríguez,
directora insular de Serveis Tècnics i Emergències del Consell de
Mallorca; Antoni Serra, president de
S’Institut de Serveis Socials i Esportius de Mallorca; Bernadí Seguí,
director de Relacions Institucionals
de ‘Sa Nostra’; i Pedro Coll, vicepresident de Creu Roja Illes Balears.
Sota la batuta del responsable
de Cooperació Internacional d’Illes
Balears, Marcelo Unamuno, durant
l’acte es va recordar la història de
Creu Roja, des dels seus inicis, passant per la seva implantació a les

voluntaris
El saló
d’actes de Can
Domenge es
va omplir de
gom a gom
per veure les
nombroses
actuacions de
la festa.

Balears, fins arribar als nostres dies.
Per altra banda, la coordinadora
autonòmica, Juana Lozano, va fer un
petit repàs a la tasca realitzada per
l’entitat humanitària durant 2006,
a més de parlar dels reptes de futur
de la institució i presentar una projecció de power point sobre l’aula
de jocs de Creu Roja a l’Hospital
materno-infantil de Son Dureta.
Com cada any, vàrem fer una
reflexió sobre algun dels àmbits en els
quals treballa Creu Roja. En aquesta
ocasió, vàrem parlar de Cooperació
Internacional. Per poder explicar el
treball que fa Creu Roja fora de les
nostres fronteres, res millor que un
vídeo sobre la reconstrucció de les
zones afectades pel tsunami.

Tampoc va faltar el lliurament de diplomes i medalles, ni
l’agraïment de les autoritats als
nostres voluntaris i voluntàries
pel seu treball.
La cloenda de l’acte institucional la va posar el nostre president,
Miquel Alenyà Fuster, qui va fer un
repàs a la història de Creu Roja Illes
Balears, a més de dirigir-se a tots el
voluntaris.

ACTE LÚDIC
Un cop finalitzat l’acte institucional,
Creu Roja va oferir un buffet, que va
servir per recarregar les piles dels
assistents, abans de gaudir de la part
més lúdica i entretinguda de l’acte:
la Festa del Voluntariat.

Novament, el públic va omplir
de gom a gom el saló d’actes
de Can Domenge per veure
l’espectacle preparat pels nostres
voluntaris i voluntàries. No hi va
faltar de res: lliurament de diplomes, actuacions musicals, teatre,
ball, sorteig de premis... i fins i tot
un ‘full monty’, dut a terme per
dos dels nostre voluntaris, que va
aconseguir l’aplaudiment unànime
de tot els espectadors.
Des d’aquestes pàgines volem
donar les gràcies a la comissió de
festes per la seva meravellosa tasca,
sense la qual no haguéssim pogut
gaudir d’una nit tan engrescadora
com la del passat 26 de gener. Gràcies a tots i fins l’any que ve!
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>> La nit dels voluntaris

A la fotografia, tots el guardonats acompanyats de les autoritats assistents.

Guardons

seva tasca en el Centre d’Acollida
d’Immigrants Turmeda.

EL PASSAT 26 DE GENER, coinci-

Així mateix, l’Assemblea va lliurar
quatre medalles de bronze, tres a
voluntaris i una a un soci. Els tres
voluntaris guardonats foren: Eva
Márquez Vives, Carles Ferragut
Bestard i Alfredo Gálvez Lliteras. El
soci, Jaime Miró-Granada Gelabert.
El major nombre de medalles es
va lliurar en la categoria de plata. En
total foren cinc: al voluntari manacorí Andrés Llull, a l’empresa Eroski
Center Syp, a Salvament Marítim,
a la Policia Local de Palma i a
l’Associació Siloé.

dint amb la Festa del Voluntariat,
l’Assemblea de Creu Roja Espanyola
a les Illes Balears va fer lliurament
dels seus guardons anuals. D’aquesta
manera, l’entitat humanitària vol
reconèixer els mèrits dels voluntaris i voluntàries, entitats i socis que
col·laboren amb la Institució.
En total es varen repartir 26
diplomes entre voluntaris dels
següents departaments i programes
que actualment té en marxa la Institució: programa d’ajuda a domicili
(2), servei d’estades diurnes (1), sala
de jocs de l’Hospital Son Dureta
(4), biblioteca per a pacients de
l’Hospital Son Dureta (5), socors
i emergències (4), programa de
teleassistència domiciliària (2), Creu
Roja Joventut (3), programa guarderia presó vis a vis (1), i oficina local
de Felanitx (4).
A més, es feren dues mencions
especial. Una, a Maribel Romero
Barranco, voluntària del Departament de Socors i Emergències; i
l’altra, a l’Associació de voluntaris
treballadors de ‘la Caixa’, per la
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MEDALLES

NOU GUARDÓ
Precisament aquest darrer premi,
el rebut per l’Associació Siloé, és
el primer d’una nova categoria que
enguany, coincidint amb el 133è aniversari de Creu Roja Illes Balears,
l’entitat vol posar en marxa. Es
tracta del ‘Premi Creu Roja a la
Solidaritat’, a través del qual es vol
reconèixer la feina d’aquelles persones o entitats que duen a terme projectes o iniciatives solidàries, que
combinen el respecte, la tolerància i
la dedicació als més febles.

El president autonòmic de Creu Roja,
Miquel Alenyà, lliurant la medalla de
plata al seu homòleg de Siloé, Llorenç
Tous Massanet.

El director general d’Eroski Center
Syp, Fernando Pereda Isla, recollint el
guardó de mans del vicepresident de
Creu Roja, Pedro Coll Llobera.

Andrés Llull, de Manacor, va rebre una
merescuda medalla de plata per la seva
feina com a voluntari de Creu Roja.

133è aniversari
Creu Roja a les
Illes Balears
SOLFERINO (ITÀLIA), 1859. L’exèrcit
austríac s’enfronta al francès i al piemontès en una cruenta batalla que
deixa 40.000 morts i ferits. A la zona
es troba Henry Dunant, un home
de negocis suís. Dunant, enmig de
l’enfrontament bèl·lic, cerca l’ajut de
les dones dels pobles propers per tal
de socórrer a les víctimes, sense fer
distinció d’uniforme ni nacionalitat.
És així com neix la idea de crear la
Creu Roja.
15 anys després, l’entitat humanitària arriba a les Illes Balears. El 26
de gener de 1874, 10 voluntaris agosarats i generosos es varen reunir a
Palma per constituir la que va ser la
primera Assemblea de Creu Roja a
Balears.
Manuel Villalonga Pérez fou el
principal promotor i gran impulsor
de Creu Roja a les Balears. Nomenat
president en la sessió constitutiva
del 26 de gener, va supervisar les
primeres actuacions de la institució
a les Illes: la tramesa d’ajuts als ferits
de les guerres de Cuba i Sèrbia i el
lliurament d’ajuts de subsistència a
les persones més desafavorides de
Balears.
Poc a poc, la implantació social
de la Institució i l’augment gradual
de socis varen fer necessària la
celebració de la que va ser la primera Festa del Voluntariat, el 12 de
setembre de 1881.
La puixança de l’activitat de Creu
Roja en el territori balear va donar

Fernando Villalonga Truyols, president de 1967 a 1986,
va fer construir l’edifici autonòmic de Creu Roja.

lloc a la creació de noves assemblees. Així, per exemple, l’any 1897
es va constituir l’Assemblea insular
de Menorca, i 1904 la local de Sóller
i la insular d’Eivissa. Avui dia, l’entitat humanitària compta amb un
total de 16 oficines locals repartides
per tot l’arxipèlag.
Al llarg dels darrers 133 anys Creu
Roja Illes Balears s’ha anat adaptant
als canvis socials i a la seva evolució,
amb l’interès de fer que la
seva tasca fos
eficaç, optimitzar l’ús dels
recursos personals i materials i, al mateix
temps, ampliar
la
seva
implantació i
arrelament
en la societat
a la qual serveix.

Tot i aquests canvis, l’esperit
que inspira l’acció de la Institució,
basat en els principis de solidaritat,
humanitat, neutralitat, imparcialitat
i caràcter voluntari, no ha canviat i
es manté igual de ferm que en els
seus inicis.

>> Desenvolupament de les Oficines Locals
A partir d’ara, cada semestre trobareu una pàgina dedicada a les
oficines locals que Creu Roja té repartides per tot l’arxipèlag. Per a
aquesta Institució, el desenvolupament local és molt important. Per
això creiem oportú informar-vos de les activitats més interessants que
realitzen les nostres oficines locals.
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> MANACOR

> CAPDEPERA

> EIVISSA
I FORMENTERA

> MENORCA

Coincidint amb la inauguració de la nova seu
de l’entitat humanitària,
l’oficina local de Creu
Roja Manacor va celebrar
el passat 30 de gener una
jornada de portes obertes,
que es va perllongar durant
tot el dia.
A l’acte d’inauguració,
a més del batle del municipi, Antoni Pastor, i altres
membres del consistori, hi
assistiren el president de
Creu Roja Manacor, Mateu
Ballester Fernández, així
com el secretari i la coordinadora autonòmica de
Creu Roja Illes Balears,
Joan Batle Palou i Juana
Lozano Plaza.
La nova seu de Creu
Roja Manacor està situada
al carrer d’Artà, 30 i consta
de dues plantes i un garatge.

L’Assemblea local de Capdepera ha posat en marxa
el ‘Butlletí del voluntari/a’
un nou espai adreçat als
voluntaris i voluntàries del
municipi.
El seu objectiu és informar de totes les activitats
dutes a terme el darrer
més, les experiències de
companys, així com les
novetats i notícies més
importants. Per altra banda, es vol que el voluntari
estigui al dia de totes les
activitats que es realitzaran
el mes vinent perquè hi
pugui participar.
José Sánchez Godoy és
la persona que s’encarrega
de fer el butlletí, tot i que
d’altres voluntaris i voluntàries l’ajuden tan en el
disseny com amb la seva
elaboració.

El passat Nadal, el centre
Can Curt de Sant Agustí
va acollir una exposició
de pintura i fotografia de
Carmen García Campos
a benefici de Creu Roja
Eivissa i Formentera.
Arran de la gran acollida
que va tenir la mostra i
la bona disposició de la
pintora, el mes de gener es
va repetir a la sala Ebús de
Vara de Rey.
L’exposició va comptar
en tot moment amb la
presència de voluntaris
i voluntàries de l’entitat
humanitària i va servir per
donar a conèixer les activitats que la Institució està
duent a terme, així com
la captació de socis i el
foment del voluntariat.

Des de fa una mica més
d’un any, l’oficina local de
Maó du a terme el projecte
‘Home Group’, un programa d’assessorament sobre
el tipus d’ajuda que ha de
rebre el malalt major, un
cop abandona l’hospital
després d’un període llarg
d’ingrés. Els voluntaris de
Creu Roja són els encarregats de donar suport
humà i material a persones
amb dificultats a la seva
vida diària, a més de recolzar la nova situació a casa
seva, afavorir la continuïtat
amb el seu ritme de vida
i resoldre gestions personals urgents.
Des de Creu Roja es
valora positivament aquest
primer any de treball, doncs
s’han realitzat serveis a una
cinquantena d’usuaris.
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>> De tot un poc

>> Projecte de creació
de feina “Incorpora”

Pep Bonnín, Maribel Romero, Joan Francesc Calomarde i
Sílvia Valero, durant el concurs.

Creu Roja, a la televisió
Arran del 133è aniversari
de Creu Roja Illes Balears,
els nostres voluntaris
varen assistir al programa de Canal 4 ‘Nit de
Bauxa’. Posteriorment, el
passat 7 de febrer, quatre
d’ells, Maribel Romero,
Joan Francesc Calomarde,

Sílvia Valero i Pep Bonnín, varen participar en
el concurs de la cadena
autonòmica IB3 ‘Queda’t
amb na Victòria’. Animats per altres voluntaris de
Creu Roja, entre tots aconseguiren 1.000 euros per a
l’entitat humanitària.

Creu
Roja,
en
col·laboració amb ‘la
Caixa’, acaba de posar
en marxa un nou programa per fomentar
la inserció laboral de
les dones en situació
de risc. Amb el nom de
‘Incorpora’, aquest projecte pretén contribuir
a que dones amb dificultats d’inserció laboral (especialment aturades de llarga durada),
immigrants i víctimes
de violència de gènere

puguin tenir oportunitats d’incorporar-se al
mercat laboral de les
Illes i aconseguir una
feina estable a través
de la intermediació
laboral. La intermediació, el nucli central
d’aquesta iniciativa,
es caracteritza per un
acompanyament durant el procés de selecció i un seguiment
personalitzat, un cop la
usuària ha aconseguit
un lloc de treball.

Simulacre de rescat
L’Escola de Seguretat i
rescat en Muntanya de
la Creu Roja de Sóller va
realitzar el passat mes de
desembre una pràctica
d’estabilització sanitària
i rescat a una suposada
víctima, a la qual varen
treure d’una cova a més
de 60 metres d’altura, a
través de tècniques de

rescat avançat. L’objectiu
d’aquesta pràctica tan
espectacular va ser conscienciar la població de la
importància de la formació
preventiva per evitar accidents, doncs cada dia es
produeixen més situacions
de perill a la muntanya de
Mallorca degut a la falta
d’experiència.

A la imatge, un moment del rescat dut a terme per l’Escola de
Seguretat i Rescat de Creu Roja de Sóller.

Miquel Alenyà Fuster i Marcelo Unamuno Miera, amb el
personal del centre.

Inauguració Ofim
El 30 de gener es va inaugurar un nou centre d’informació i orientació per als
immigrants. Situat al carrer
Eusebi Estada de Palma,
el nou casal està gestionat
per Creu Roja Illes Balears
i finançat per la Conselleria
d’Immigració i Cooperació
del Govern Balear, s’Institut
de Serveis Socials i Esportius
de Mallorca i l’Ajuntament
de Palma. A la inauguració
del centre, a més de nombroses autoritats, hi va assistir el president autonòmic
de Creu Roja, Miquel Alen-

yà Fuster, i el responsable
de Balears de Cooperació
Internacional, Marcelo Unamuno Miera.
La Ofim és un dispositiu
per a l’atenció a la població
immigrant internacional
que serveix de pont entre
la població immigrada i el
sistema de serveis socials,
a més de proporcionar
informació i assessorament
sobre estrangeria. El seu
horari és de dilluns a dissabte, de 8 a 15 hores i els
dimarts i dijous també de
16 a 19,30 hores.

Creu Roja a les Illes Balears
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>> El racó del voluntari

Creu Roja i companyia a domicili.
REPARTIMENT DE MENJAR

◗ Necessitam sis voluntaris/es per
col·laborar en el programa de repartiment de menjar a domicili.
SERVEIS PREVENTIUS

◗ Dispositius de prevenció i primers
auxilis: voluntaris per a esdeveniments esportius i culturals.

Tu ets qui fa Creu Roja
T’interessa col·laborar en algun dels
següents àmbits de Creu Roja? A
continuació et fem arribar les nostres propostes per a aquest semestre. Com pots veure, hi ha una mica
de tot: activitats a la presó, teleassistència, companyia, preventius...Si
estàs interessat en algun d’aquests
programes, posa’t en contacte amb
el Departament de Voluntariat telefonant al 971 29 50 00 i informa’t.

SALA DE JOCS DE L’HOSPITAL DE
SON DURETA

◗ Necessitam voluntaris/es per
atendre la sala de jocs del pavelló
infantil de l’Hospital Universitari de
Son Dureta (horari de matí)

◗ Activitats esportives: dos voluntaris que es facin càrrec de les
activitats.
◗ Moviment corporal: un voluntari.
◗ Interpretació: un voluntari.
◗ Alfabetització: dos voluntaris.
◗ Suport Escolar: un voluntari
◗ Interpretació: un voluntari
◗ Meditació: un voluntari
◗ Anglès: un voluntari

◗ Un voluntari/a per realitzar tasques de gestió de voluntariat.

CENTRES DE DIA. PERSONES GRANS

◗ Col·laboració amb els centres
d’estades diürnes de Creu Roja.
Necessitam voluntaris.
DEPARTAMENT DE VOLUNTARIAT

TELEASSISTÈNCIA

CREU ROJA JOVENTUT

TALLERS AMB RECLUSES EXTERNES

◗ Gestió de Voluntariat: un volunta-

◗ Voluntaris/es per impartir tallers

◗ Acompanyament a les internes i

ri per a aquestes tasques.
◗ Companyia i seguiment de persones majors: necessitam voluntaris.
◗ Voluntaris/es per al manteniment,
programació i reparació de terminals.

prelaborals: tallers grupals de formació per a la recerca i millora de
feina. En aquests moments oferim
tres tallers: ‘Tècniques de recerca de
feina’; ‘Informàtica bàsica’: Internet i
Word; i ‘Espanyol per a estrangers’.
◗ Esplai: monitors i monitores per a
les activitats de l’esplai.
◗ Violència: voluntaris/es per dur a terme tallers de prevenció de conductes
violentes. Es dóna formació als voluntaris/es per a participar en el programa. Comptam amb quatre tallers: de
conducta violenta, d’habilitats socials,
d’habilitats de comunicació i de resolució de conflictes.

suport a la Unitat Depenent: cinc
voluntaris.
◗ Aeròbic: una persona per fer-se’n
càrrec.
◗ Ball, ioga tai chi: una persona per
fer-se’n càrrec.
◗ Taller de cuina: una persona per a
fer-se’n càrrec.
◗ Taller d’alfabetització: un voluntari.
◗ Taller d’informàtica: un voluntari.

DISPENSACIÓ DE METADONA

◗ Unitat mòbil: dos voluntaris amb
titulació d’Auxiliar d’Infermeria o
Dui per a diversos torns de matí i
horabaixa.

TALLERS A LA PRESÓ

COMPANYIA

◗ Dibuix i pintura: dos voluntaris

◗ Companyia a persones grans:

que es facin càrrec del taller.

voluntaris per a l’Hospital de la
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Més informació a

>> www.cruzroja.es

Per a qualsevol reclamació respecte a la distribució de la revista, poseu-vos en contacte amb el vostre Comitè Provincial.
Creu Roja és una publicació plural, respectuosa de les opinions dels seus col.laboradors i articulistes encara que no les comparteixi necessàriament.
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