
 
 
Butlletí Acord Ciutadà Desembre 2015 
Entrevista al Sr. Josep Quitet 
 
Aquest mes entrevistem al Sr. Josep Quitet, president de Creu Roja Barcelona, 
institució de caràcter no lucratiu que es dedica a ajudar a aquelles persones més 
necessitades i sense mitjans. Els voluntaris i els socis ho fan possible. 

 
1. Quins elements destacaria de la trajectòria de Creu Roja Barcelona? 
La Creu Roja està present a la ciutat de Barcelona des de fa 143 anys. Formada per voluntariat, la veritable essència de la nostra organització al llarg de tots aquests anys, i amb l’objectiu de prestar atenció sanitària a les persones en situació de vulnerabilitat, tant en cas de desastre natural, conflictes, o en una situació personal i social desfavorable. Durant aquests anys la Creu Roja ha estat partícip dels esdeveniments més significatius de la ciutat de Barcelona, sempre estant al costat de les persones, independentment de les seves creences, ideologia o nacionalitat.   Durant tots aquests anys, la Creu Roja s’ha anat adaptant als canvis i, especialment, a les necessitats que anaven sorgint. Aquest ha estat i continua sent l’esperit de la nostra institució. A la nostra ciutat avui som més de 2.000 persones voluntàries i gairebé 52.000 les persones i empreses sòcies que col·laboren amb el seu temps o diners en un gran ventall de projectes que realitzem: intervenció en infància, persones grans, persones immigrades i refugiades, o les dones en dificultat social, entre d’altres.   La força de la Creu Roja és el seu potencial humà i la capacitat de mobilització, per això animo a tothom perquè us acosteu a la Creu Roja i col·laboreu directament en l’atenció a les persones que es troben en situació de vulnerabilitat.  
2. Quins són els seus principals objectius? 
Com fa 143 anys, l’objectiu de Creu Roja és donar resposta a les situacions de vulnerabilitat. Som una entitat en constant evolució i  adaptem les nostres actuacions als  

 

canvis i demandes socials. Actualment, treballem per donar una resposta integral a les persones vulnerables des d’una perspectiva de desenvolupament humà i comunitari, reforçant les seves capacitats individuals en el seu context social, tant des d’una vessant preventiva com transformadora. 
3. Quins són els reptes que té plantejats l’entitat actualment? 
El repte és mantenir una Creu Roja forta, que ens permeti afrontar tots els reptes humanitaris que tenim per endavant, especialment, l’augment de la vulnerabilitat i la pobresa a casa nostra. Però per poder-ho fer és necessari millorar la participació de la ciutadania, reforçant el seu suport social a l’entitat. Cal promoure el voluntariat, la captació de socis i sòcies i la col·laboració empresarial.   Des de Creu Roja apostem per la proximitat en l’atenció a les persones i als col·lectius vulnerables. És molt important oferir respostes immediates des de l’entorn més proper de les persones. 



4. Quins són els col·lectius de població que presenten majors necessitats socials a la ciutat?  
Els col·lectius amb majors necessitats socials són les famílies que tenen més dificultats econòmiques per fer front a les despeses bàsiques de vida quotidiana, ja sigui perquè els seus ingressos provenen de prestacions o de salaris insuficients.   Un altre col·lectiu de població que presenta una major necessitat social són les persones majors de 45 anys que es troben a l’atur, amb fills a càrrec i amb esgotament prestacions econòmiques. 
5. Quins creu que són els punts forts de la nostra ciutat per fer front a les necessitats d’aquests col·lectius? 
Sense dubte, les gairebé 600 entitats i institucions, que amb l’Ajuntament de Barcelona, tenim el compromís de continuar atenent junts les persones més vulnerables de la ciutat, en el marc de l’Estratègia Compartida, el full de ruta per aconseguir una Barcelona més inclusiva. Una aliança que ha de permetre multiplicar l’impacte dels recursos mitjançant la complementarietat i la sinèrgia, motiu pel qual podem arribar a més persones, i que posa de manifest la importància del treball en xarxa per aconseguir una major qualitat de vida per a totes les persones. 
6. Quin paper juga el voluntariat a la vostra entitat i quin valor afegit aporta el compromís social de la ciutadania? 
Un dels principis fonamentals de Creu Roja és el caràcter voluntari. El voluntariat a Creu Roja és el motor de la institució que fa possible la magnitud de la seva acció, la presència territorial i la variabilitat en l’acció.   Els màxims òrgans de govern són compostos per membres voluntaris i voluntàries que són escollits de forma assembleària per la resta de voluntariat. Aquestes tenen un paper clau en totes les fases d’execució de qualsevol projecte i la força de la institució.   L’ampli arrelament de la institució a la societat, sumat a  la promoció de la participació social, són una fórmula adient per ser cada cop més a prop de la ciutadania i aconseguir un compromís social permanent. Gràcies a això som cada cop més a prop de les persones.  
7. Creu Roja té un gran paper molt actiu a l’Acord (és membre del Consell de 

Govern, de la Comissió Executiva, de diversos GIS...). Com valora la seva trajectòria i el treball realitzat fins ara? 
Per a nosaltres és un privilegi poder participar a l'Acord ja que és un dels espais més rellevants de participació d’acció conjunta entre institucions i organitzacions de la ciutat de Barcelona, on treballem per construir una Barcelona més inclusiva i amb major qualitat de vida per a totes les persones. 
8. I molt concretament, lidera el Grup d’Impuls i seguiment del Projecte Tractor Barcelona Garantia Social.  Quins objectius té i quines accions està impulsant? 
Aquest és un Projecte Tractor on ens sentim totalment integrats ja que la nostra missió és estar al costat dels més vulnerables fugint de la caritat i parlant sempre de la dignitat en l'atenció per avançar en tres grans objectius: 1. Garantir el dret a l’alimentació (actualment estem treballant per avançar en el model de distribució social d’aliments a la ciutat amb criteris de dignitat); 2. Garantir l’accés als serveis energètics essencials; si bé bona part de la solució del problema de la pobresa energètica cal establir-lo a través d’un acord entre les administracions competents per garantir el dret a disposar dels subministraments bàsics a totes les llars, poden ser convenients, alhora, altres mesures complementàries (actualment estem avançant en articular el conjunt de recursos de la ciutat destinats a reduir la pobresa energètica); 3. Garantir productes no alimentaris i serveis de primera necessitat, per exemple, articular Bancs de productes no alimentaris (roba, higiene personal i de la llar, etc.) i bancs de recursos (ajudes tècniques). 
9. També formeu part de l’equip coordinador de l’Espai Social de Barcelona Ciutat Refugi. Què és i amb quins objectius es crea?  
És un espai on es coordinarà el voluntariat del projecte Barcelona Ciutat Refugi amb la idea de canalitzar i ordenar totes les demandes i accions que hagin de necessitar voluntaris en referència als refugiats. 
10. Per acabar, quin missatge voldria compartir amb la resta d'entitats de l'Acord Ciutadà? 
Ara més que mai hem d’afavorir una bona coordinació entre totes les entitats per tal de garantir una atenció de qualitat. 


