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Missió
La missió de la Creu Roja és treballar amb i
per a les persones més vulnerables, en els
àmbits nacional i internacional, mitjançant
accions de caràcter preventiu, assistencial,
rehabilitador i de desenvolupament dutes a
terme essencialment per voluntariat.
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Visió
La Creu Roja, com a organització
humanitària i d’acció voluntària arrelada a
la societat, donarà respostes integrals des
d’una perspectiva de desenvolupament a
les víctimes de desastres i emergències, a
problemes socials, de salut i mediambientals.

La solidaritat,
una altra opció del testament

En el moment de fer
testament, hem de
prendre decisions
fonamentals sobre la
distribució dels nostres
béns. És un moment
cabdal de la nostra vida, en
el qual cal valorar totes les
opcions sobre el possible
destí de la nostra herència.
Una d’aquestes opcions,
és donar els nostres
recursos a una institució
humanitària com la
Creu Roja, per tal que
es destinin a projectes
socials i solidaris.
Per això, amb aquesta
guia, volem informar-te
sobre el procediment
a seguir en cas que,
finalment, prenguis
l’opció de llegar una part
o la totalitat de la teva
herència a la Creu Roja.
La institució humanitària
destina les herències,
llegats i donacions a
finançar els projectes
socials i humanitaris
més prioritaris en cada
moment. Actualment,
l’entitat desenvolupa
diverses accions en la
lluita contra la pobresa i
per proporcionar ajuda
alimentària i bàsica a
persones amb dificultats

socioeconòmiques,
així com programes
d’ocupació i projectes
socials adreçats a diferents
col·lectius vulnerables,
entre ells la gent gran,
la infància, la població
nouvinguda, les persones
amb drogodependència,
les dones en situació de
dificultat o la joventut
en risc.
Així doncs, a través
de la Creu Roja, tens
l’oportunitat de destinar la
teva herència a millorar
la qualitat de vida dels
col·lectius socials més
vulnerables. No hi ha cap
impediment per a fer-ho, ja
que, com a entitat sense
ànim de lucre, la institució
humanitària és una persona
jurídica i està capacitada
legalment per rebre
herències i gestionar el seu
patrimoni.
Esperem que aquesta guia
et convidi a reflexionar
sobre aquesta opció i et
sigui d’utilitat en cas que
decideixis dipositar la teva
confiança en la Creu Roja.
Moltes gràcies per la teva
confiança.
Creu Roja Catalunya

“En destinar
la teva herència
a la Creu Roja,
milloraràs la
qualitat de vida
de les persones
en risc d’exclusió
social.”

QUÈ FEM?
ACTIVITATS
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El nostre eslògan està molt lligat a l’activitat que duem
a terme. “Cada cop més a prop de les persones” significa
que volem estar al costat dels col·lectius que més ho
necessiten per oferir-los el nostre suport i acompanyament.

Acompanyem
La Gent gran
 0.000 persones
5
beneficiàries l’any.
 tenció domiciliària a més
A
de 12.000 persones.
 erveis d’atenció
S
ininterrompuda, com la
Teleassistència Domiciliària.

Atenem els
col·lectius més
vulnerables
Treball amb dones víctimes
de violència de gènere.
 uport i acollida al voltant de
S
10.000 persones immigrades
cada any.
Activitats d’oci per a
prop de 5.000 persones
amb discapacitat.

lluitem contra
la pobresa
 uport alimentari bàsic a més de
S
200.000 persones.
Distribució d’aliments saludables
a través de kits de suport social,
beques menjador, targes de
prepagament per a prop de
60.000 infants.
Garantia de l’accés als aliments
frescos i equilibrats a les famílies en
situació de vulnerabilitat.
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Donem suport a
La Infància i la
Joventut
Més de 5.000 infants atesos l’any
en els projectes d’atenció a infants i
adolescents vulnerables.
 és de 90.000 participants anuals en les
M
accions de la Creu Roja Joventut.
 arxa de joves voluntaris de la Creu Roja
X
Joventut arreu del territori.

Treballem per
L’Ocupació
 eguiment personalitzat del procés
S
d’inserció laboral dels col·lectius amb
atur crònic.
 cords amb més d’un miler d’empreses
A
de diversos sectors per promoure la
inserció laboral.
 rojectes específics per a joves, dones i
P
majors de 45 anys de difícil ocupabilitat.

Incentivem
La Formació
 rop de 30.000 alumnes de
P
cursos de formació cada any.
 l voltant de 2.000 cursos
A
cada any.
 raus, màsters i postgraus
G
en atenció sociosanitària.
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 rees de formació prioritàries:
À
intervenció social, ocupació,
primers auxilis, salut.

La Salut, Socors i
Emergències
 ntitat integrada en els plans
E
d’emergència de la Generalitat.
 és de 135.000 persones beneficiàries de
M
les cobertures sociosanitàries.
 erveis preventius a 10.000
S
esdeveniments esportius, culturals i socials
cada any.

fem Cooperació
Internacional
Resposta humanitària a grans
emergències internacionals des de
casa nostra.
 és de 180.000 persones
M
beneficiàries de projectes de
cooperació al desenvolupament,
acció humanitària i emergències i
educació al desenvolupament.

Promovem els
drets humans i el
dret internacional
humanitari
Formació, estudi i sensibilització
per difondre els valors humanitaris a
la societat.
 és de 25.000 participants en les
M
activitats cada any.
CREU ROJA
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i per
què no?
fer testament a favor
de la creu roja És positiu

Pensar en la Creu Roja a l’hora de fer el teu testament
és positiu perquè contribueixes en la seva tasca amb
les persones més vulnerables en l’àmbit local, estatal i
internacional, mitjançant accions de caràcter preventiu,
assistencial, rehabilitador i de desenvolupament,
realitzades essencialment per voluntariat.
També, amb l’ajuda de la tecnologia, estaràs al costat
de les persones grans, amb l’objectiu que puguin gaudir
d’un envelliment autònom, satisfactori i participatiu. I
amb els seus familiars, aportant-los els coneixements
bàsics de la cura, l’assessorament i el suport psicològic
per a desenvolupar la tasca de cuidadors/es en les millors
condicions.
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Intervindràs i donaràs resposta amb immediatesa i
eficàcia a situacions d’emergència, vetllaràs per garantir
els drets de la infància, facilitaràs el dia a dia de les
persones amb mobilitat reduïda i mantindràs la formació
permanent del voluntariat.

Com utilitzem
el teu llegat
SOLIDARI?
Donació d’un
habitatge

Donació d’un
terreny rústic

Si la Creu Roja és beneficiària d’un
habitatge, tant d’un percentatge
parcial com del 100%, hi ha la
possibilitat de vendre’l per
obtenir-ne ingressos.

Per exemple, si la Creu Roja fos
beneficiària del 100% d’un habitatge, el
podria reformar, si cal, i convertir-lo en un
pis de transició o d’acollida.

REFORMA,
VENDA,
LLOGUER

Pisos d’acollida i/o transició
o per a població nouvinguda
Infància i Joventut
Cooperació Internacional
Lluita contra la pobresa
Ocupació (programes d’inserció laboral)
Drets Humans i Dret Internacional Humanitari
Salut, Socors i Emergències
Kits de suport Social
(lots amb productes
alimentaris o higiènics)

Segons la prioritat del
moment, aquests són
alguns dels projectes
socials on destinem
els Llegats Solidaris
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com INCLOURE LA CREU
ROJA el teu testament
PASSES A SEGUIR
PAS 1

PAS 2

Dirigeix-te a la notaria
escollida per atorgar el
el teu testament davant
del notari/a.

Segons la teva situació
podràs disposar del
teu patrimoni de diferents
maneres:

Cas 1. No tens legitimaris
Cas 2. Sí tens legitimaris
Cas 3. En qualsevol cas
Cas 4. Donació en vida

Cada vegada són més les persones que, en el seu
testament, inclouen com a beneficiàries organitzacions
d’acció humanitària com la Creu Roja. No hi ha cap mena
d’impediment per fer-ho i es tracta d’un gest altruista que
honora les persones que prenen aquesta decisió.

CREU ROJA
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La Creu Roja és una persona jurídica i, com a tal, pot ser
beneficiària d’una herència, ja sigui en qualitat d’hereva o
legatària.

Cas 1.
No tens legitimaris

Cas 2.
Si tens legitimaris

Tens l’opció de
nomenar la Creu
Roja hereva o
legatària dels
teus béns.

Tens l’opció de
nomenar a la
Creu Roja legatària i
deixar-li, com a màxim,
tres quartes parts de
la teva herència.

3/4

Cas 3.
En qualsevol cas

Cas 4.
Donació en vida

Pots en el teu
testament ordenar un
llegat (assignant béns
concrets o diners) a
favor de la Creu Roja.

És possible fer una
donació en vida, ja
sigui de diners o
de béns concrets,
complint els requisits
legals corresponents.

PAS 3
Si, finalment, decideixes deixar la totalitat o part
dels teus béns a la Creu Roja, no oblidis fer-ho
constar en el testament amb el següent text:

glossari
Herència: Conjunt de
drets, obligacions i béns
que, després de la mort
del testador, poden ésser
transmesos a un tercer,
anomenat hereu o legatari.
Llegat: Allò que es llega en
el testament.
Llegar: Deixar alguna
cosa concreta a algú per
disposició testamentària.

Patrimoni: Béns que una
persona hereta dels seus
ascendents.

Testament tancat:
testament redactat pel
testador que es protocolitza
i es diposita al Notari.

Testador: Persona que
fa testament.

Hereu: Persona que rep
una herència, o només
una part, per a capítols
matrimonials, disposició
testamentària o legal.

Legitimari: Persona
que té dret a reclamar la
legítima per la seva pròxima
relació de parentiu (fills
o pares) amb el causant
de l’herència. A Catalunya
és d’un 25% del cabdal
hereditari.
Legatari: Persona que reb
un llegat.

Marmessor o Albacea:
Persona nomenada pel
testador per garantir que es
compleixi i s’executi la seva
darrera voluntat.

Registre General d’Últimes
Voluntats: Registre en el
què consten les dades de lloc i
data dels testaments notarials
autoritzats a Espanya.

A favor de la Creu Roja, CIF Q-2866001-G, per
finançar les activitats pròpies de la institució.
CREU ROJA
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Fer testament
a Catalunya
Preguntes i respostes
dels experts

CREU ROJA
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És important i convenient fer el testament, ja que això
permet planificar de manera racional la distribució dels
vostres béns. A més, si així ho desitges, amb el testament
també pots constituir una fundació, reconèixer un fill/a com
a hereu o garantir unes bones condicions de vida a un fill/a
amb discapacitat. També tens l’opció de donar part dels teus
béns a una institució benèfica com la Creu Roja.
En qualsevol cas, fent el testament evites que sigui la llei
la que decideixi el destí dels teus béns.

Qui pot fer
testament?
Les persones majors de
14 anys poden fer
testament davant de notari.
En cas que hagin nascut a
Catalunya o hi hagin residit
durant més de 10 anys, ho
podran fer conforme al
dret català.

Quin
testament
és més
convenient?
Malgrat que hi ha molts
tipus de testaments, el
més aconsellable és el que
es fa davant d’un notari,
professional que assessora
i redacta el document
donant-li la forma jurídica
més adequada a la voluntat
del testador.

Puc
desheretar?
Sí, és possible. Desheretar
significa privar de la
legítima els legitimaris per
causes legals, per exemple
les relacionades amb
maltractaments o absència
de relacions familiars.
La desheretació es fa en
testament, però si el
desheretat reclama la
legítima, serà l’hereu

qui haurà de provar, en
procediment judicial, que
és certa la causa per la
qual s’ha desheretat
al reclamant.

I després del
testament,
què haig de
fer?
Una vegada signat el
testament, el notari té
l’obligació de remetre un
comunicat al Registre
General d’Últimes Voluntats
(registre únic arreu de
l’Estat). En aquest registre,
hi consta el dia, lloc i notari
davant el qual s’ha fet
testament. Al registre, no
hi consta en cap cas el
contingut del testament,
ja que aquest és sempre
secret.
Transcorreguts 15 dies de
la mort del testador, es pot
sol·licitar el certificat literal
de defunció. Posteriorment
es pot sol·licitar el certificat
d’últimes voluntats, on
consta, com s’ha dit,
la data i el notari on la
persona difunta va atorgar
testament. Les persones
que acreditin un interès
legítim podran demanar
còpia del testament.
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Com es pot
controlar
que es
compleixi el
que estableix
el testament?

cobrament d’un deute
o crèdit, percentatge
patrimonial...). Pot ser
beneficiari d’una herència
qui hagi estat designat
hereu o legatari, ja sigui
una persona física o jurídica
(entitats, associacions...),
com ara la Creu Roja.

En atorgar el testament,
es pot designar un
marmessor, és a dir, una
persona encarregada de
vetllar per l’acompliment
d’allò disposat pel testador.
En cas que no s’hagi
nomenat marmessor o
que la persona designada
no accepti aquesta
responsabilitat, correspon
als hereus l’execució de la
voluntat del testador.

Existeix
llibertat de
testar?

Qui pot ser
beneficiari
d’una
herència o
LLEGAT?
A més d’especificar la
institució de l’hereu,
al testament hi ha la
possibilitat de designar
els legataris, és a dir, les
persones que rebran béns
concrets del testador,
perquè aquest ho ha
disposat així. A través d’un
llegat, es poden rebre
tot tipus de béns
(immobles, diners, joies,
CREU ROJA
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Hi ha llibertat de testar
sempre que es respectin les
limitacions establertes per
llei. Al dret català, aquestes
limitacions estàn relacionades
amb els conceptes de la
legítima* i de la institució
d’un hereu.**
(vegeu la següent pàgina)
Si la legítima no s’ha
rebut en vida del testador,
la pagarà l’hereu de la
manera que decideixi.
No només la pot pagar
amb béns procedents de
l’herència, sinó també amb
els seus propis diners,
encara que no provinguin
de l’herència. Sempre,
però, existeix l’obligació de
pagar-la dins dels terminis
que estableixi la llei. El
legitimari pot reclamar la
legítima en el termini de 15
anys comptats des de la
mort del testador.

*

La legítima:
és la quantia mínima del
patrimoni d’una persona
que, necessàriament, han
de rebre els legitimaris
(normalment els filles/es), ja
sigui en vida del testador o
bé després de la seva mort.
La legítima a Catalunya és
la quarta part de patrimoni
d’una persona i, en cas que
el testador no tingui fills, la
podrien rebre els pares, si
encara són vius, per meitats
iguals. Els fills premorts
són representats per llurs
respectius descendents
per estirps. No poden
ser legitimaris la resta
d’ascendents (avis, besavis,
etc), el cònjuge, la parella,
els tiets i els nebots.

**

La institució d’un
hereu:
és la persona que succeïrà
el testador quan mori i que
s’ha d’especificar a tots els
testaments. Aquesta persona
rebrà els béns del testador,
però també es farà càrrec
dels deutes que hagi pogut
deixar pendents després de
la seva mort.
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contacte
dades de les assemblees de la
Creu Roja a favor de les quals
podeu fer el llegat

Telèfon de contacte directe:

902 22 22 92
CREU ROJA
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BARCELONA
Barcelona

Joan d’Àustria, 120-124 08018 BARCELONA

93 300 65 65

Alt Maresme

Sant Joan, 87 08397 PINEDA DE MAR

93 762 54 11

Alt Penedès

Eugeni d’Ors, 22 08720
VILAFRANCA DEL PENEDÈS

93 891 53 00

Anoia

Les Comes, 34 08700 IGUALADA

93 803 07 89

Argentona-Dosrius-Òrrius Enric Granados, 5 08310 ARGENTONA

93 797 16 56

Baix Llobregat Centre

Avinguda València, 24 08750 MOLINS DE REI

93 668 18 18

Baix Llobregat Nord

Sant Llorenç d’Hortons, 5 08760 MARTORELL

93 775 05 50

Barcelona

Av. Portal de l’Àngel, 24 2n 2a 08002
BARCELONA

93 481 60 88

Barcelonès Nord

Av. Alfons XIII 349 (entre blocs A i B)
08918 BADALONA

93 464 06 09

Berguedà

Barcelona, 26 Baixos 08600 BERGA

93 821 33 11

Caldes d’Estrac

Pl. Vila, s/n 4ª planta Ajuntament
08393 CALDES D’ESTRAC

93 791 25 65

Anselm Clavé, 5 bis 08140 CALDES DE MONTBUI

93 865 10 01

Passeig Mossèn Joan Riba, 1 08261 CARDONA

93 869 12 12

Av. 1 de Maig, 12 08860 CASTELLDEFELS

93 665 82 51

Av. de la Creu Roja, 25-29
08290 CERDANYOLA DEL VALLÈS

93 691 61 61

Ctra. de l’Estació, s/n 08291 RIPOLLET

93 691 61 61

Cornellà de Llobregat

Rubió i Ors, 104
08940 CORNELLÀ DE LLOBREGAT

93 474 14 12

El Masnou–Alella–Teià

Carretera N-II, Km. 636 08320 EL MASNOU

93 555 21 21

El Prat de Llobregat

Doctor Soler i Torrents, 7
08820 EL PRAT DE LLOBREGAT

93 370 86 61

Esplugues de Llobregat–
Sant Just Desvern
Granollers

Severo Ochoa, 14 local núm. 2
08950 ESPLUGUES DE LLOBREGAT

93 371 82 02

Joan Prim, 38 08402 GRANOLLERS

93 861 12 40

L’Hospitalet de Llobregat

Miquel Peiró i Victori, 47
08906 L’HOSPITALET DE LLOBREGAT

93 334 97 55

Manresa

Saleses, 10 (Centre Flors Cirera) 08240 MANRESA

93 872 56 44

Maresme Centre
Mataró-Sant Andreu de
Llavaneres
Moianès
Mollet del VallèsBaix Vallès

Narcís Monturiol, 3 08360 Canet de Mar

93 795 44 44

Energia, 11 08304 MATARÓ

93 741 02 25

Carretera de Manresa, 47 08180 MOIÀ

93 830 12 01

Enric Rosés, 5 08100 Mollet del Vallès

93 544 53 56

Montgat–Tiana

Pau Alsina, 10 baixos
08390 MONTGAT

93 469 00 01

Osona

Molí d’en Saborit, 5-7, 08500 VIC

93 885 62 62

Premià de Mar

Camí Ral, 240 08330 PREMIÀ DE MAR

93 752 24 95

Sabadell

Marquès de Comillas, 97 08202 SABADELL

93 726 55 55

Sallent

Sant Bernat, 29 08650 SALLENT

93 837 09 44

Sant Boi de Llobregat

Avinguda Marina, 1 08830
SANT BOI DE LLOBREGAT

93 630 31 31

Sant Celoni i Baix
Montseny

Carretera Vella, 86 08470 SANT CELONI

93 867 26 04

Sant Cugat del Vallès–
Rubí–Valldoreix

Sant Juli, 2 08173 SANT CUGAT DEL VALLÈS

93 674 23 83

Caldes-PalauSant Feliu
Cardona
Castelldefels–Gavà–
Begues
Cerdanyola–Ripollet–
Montcada

CREU ROJA
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Sant Feliu de Llobregat

Ramon y Cajal, 49 (piscina Escorxador)
08980 SANT FELIU DE LLOBREGAT

93 666 03 53

Sant Joan Despí

Samontà, 31 08970 SANT JOAN DESPÍ

93 373 37 58

Sentmenat

Francesc Layret, 3 08181 SENTMENAT

93 715 23 12

Sitges

Plaça de l’Hospital, 5 08870 SITGES

93 894 02 26

Terrassa

Fra Bonaventura Gran, 10 08224 TERRASSA

93 788 14 41

Vallirana

Carretera N-340, km. 1.235 08759 VALLIRANA

93 683 12 24

Viladecans

Carles Altés, 11-13 08840 VILADECANS

93 637 39 01

Vilanova i la Geltrú

Havana, 4 08800 VILANOVA I LA GELTRÚ

93 814 30 30

Vilassar de Mar

Sant Jaume, 38 baixos 08340 VILASSAR DE MAR

93 759 22 22

GIRONA

Bonastruc de Porta, 13 17001 GIRONA

972 22 22 22

Arbúcies

Estenedors, 44 17401 ARBÚCIES

972 16 20 20

Blanes–Lloret de Mar–
Tossa de Mar

Sant Jaume, 12 17300 BLANES

972 34 81 30

Figueres

Albert Cotó, 1 17600 FIGUERES

972 67 29 39

Girona

Bonastruc de Porta, 13 17001 GIRONA

La Cerdanya

Raval de les Monges, 17 1r 17520 PUIGCERDÀ

972 22 22 22
972 88 05 47

La Garrotxa

Hondures, 3 17800 OLOT
Carles Bosch de la Trinxeria, 12 17700
LA JONQUERA

972 27 22 22

Barceloneta, 4 17240 LLAGOSTERA

972 83 02 54

Llançà

La Selva, 17 2a 17490 LLANÇÀ

629 70 80 71

Palafrugell

Ample, 130 17200 PALAFRUGELL

972 30 09 92

Palamós

Mercè 17, 17230 Palamós

972 60 22 11

Pla de l’Estany

Josep Tarradellas, 16 17820 BANYOLES

972 58 25 76

Ripoll

Carretera C-17, Km. 93 17500 RIPOLL

972 70 06 01

girona

La Jonquera
Llagostera–Cassà de la
Selva

972 55 43 83

Roses–Castelló
Gran Via Pau Casals, 210 entresòl 17480 ROSES 972 25 68 28
d’Empúries
Sant Feliu de Guíxols–Vall Ctra. de Palamós, s/n 17220
972 82 22 00
SANT FELIU DE GUÍXOLS
d’Aro
Santa Coloma de Farners SANTA COLOMA DE FARNERS

Verge Maria, 27 baixos 17430

972 87 74 84

Torroella de Montgrí

Llibertat, 48 17257 TORROELLA DE MONTGRÍ

972 76 11 11

Vall de Camprodon

Passeig Muralla, 10 bis 17867 CAMPRODON

972 74 04 23

Lleida

Henry Dunant, 1 25003 LLEIDA

973 27 99 00

Agramunt

Av. M. Jolonch, 52 25310 AGRAMUNT

973 39 08 80

Almacelles

Dr. Despujol, s/n 25100 ALMACELLES

973 74 10 57

lleida
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Alt Urgell

Pg. del Parc, s/n (Costat caserna Bombers)
25700 LA SEU D’URGELL

619 75 36 59

Alta Ribagorça

Noguera de Tort, 1 25520 EL PONT DE SUERT

973 69 02 85

La Noguera

Ctra.Comarcal 1313 Km.24 25600 BALAGUER

973 44 57 95

La Segarra

Av. Guissona, 6 25200 CERVERA

973 53 20 84

Les Garrigues

Av. Francesc Macià, 52
25400 LES BORGES BLANQUES

973 14 34 93

Lleida

Henry Dunant, 1 25003 LLEIDA

973 27 99 00

Pallars Jussà

Respiri, 1 25620 TREMP

973 65 29 54

Pallars Sobirà

Ctra. N-260, Km. 280,5 25560 SORT

973 62 01 64

Pla d’Urgell

Av. Jaume I, s/n 25230 MOLLERUSSA

973 71 12 82

Solsonès

Ctra. Manresa, s/n 25280 SOLSONA

973 48 06 52

L’Urgell

Av. Catalunya, 51 25300 TÀRREGA

973 50 06 79

TARRAGONA
Tarragona

Av. Andorra, 61 43002 TARRAGONA

977 24 47 69

Alcanar

Miquel Figueres, 12 entresòl
43530 ALCANAR

977 20 44 01

Alt Camp

Creu de Cames, 31 43800 VALLS

977 61 36 46

Amposta

Cervantes, s/n (cantonada Murillo)
43870 AMPOSTA

977 70 26 80

Baix Penedès

Av. Jaume Carner, s/n 43700 EL VENDRELL

977 66 11 41

Calafell-Cunit

Passeig de l’Estació, s/n, 43850 CAMBRILS

977 69 55 57

Cambrils

Cristòfor Colom, 22 43850 CAMBRILS

977 79 49 97

Deltebre

Ctra. del Far de Buda, s/n 43580 DELTEBRE

977 48 10 06

Av. Comarques Catalanes, 93
Gandesa–Móra d’Ebre–Ascó 43740 MÓRA D’EBRE

977 40 22 22

La Sènia

Avinguda Generalitat, 9, 43560 La Sènia

977 57 00 97

L’Ametlla de Mar

Passeig Marítim, s/n 43860 L’AMETLLA DE MAR

977 49 36 64

L’Ampolla

Banys, 2 entl. 43895 L’AMPOLLA

977 59 30 30

Mont-roig del Camp

Roca, 5 baixos 43300 MONT-ROIG DEL CAMP

977 81 11 17

Móra la Nova

Pau Casals, 10 baixos 43770 MÓRA LA NOVA

977 40 16 13

Priorat

Ctra. Alcolea del Pinar, s/n 43730 FALSET

977 83 05 89

Reus

Dr. Ferran, 33-37 43202 REUS

977 32 05 56

Sant Carles de la Ràpita

Moll Pesquer, s/n 43540 SANT CARLES RÀPITA

977 74 29 30

Sant Jaume d’Enveja

Actualment sense local físic

977 70 26 80

Tarragona

Av. Andorra, 61 43002 TARRAGONA

977 24 47 69

Tortosa

Berenguer IV, 32 43500 TORTOSA

977 44 44 44

Vila-seca

Avda. Generalitat, 1 43480 VILA-SECA

977 39 39 39
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Els 7 principis
HUMANITAT

INDEPENDÈNCIA

El Moviment Internacional
de la Creu Roja i de la Mitja
Lluna Roja s’ha creat per la
preocupació de prestar auxili,
sense discriminació, a tots els
ferits als camps de batalla,
s’esforça, sota el seu aspecte
internacional i nacional, a
prevenir i alleujar el patiment
de l’ésser humà en totes
les circumstàncies. Tendeix
a protegir la vida i la salut,
així com a fer respectar la
persona humana. Afavoreix la
comprensió mútua, l’amistat,
la cooperació i una pau
duradora entre tots els pobles.

El Moviment és independent.
És auxiliar dels poders
públics en les seves activitats
humanitàries, activitats que
estan sotmeses a la legislació
que regeix en els països
respectius, això no obstant,
les societats nacionals han
de conservar una autonomia
que els permeti actuar sempre
d’acord amb els principis del
Moviment.

IMPARCIALITAT
No fa cap distinció per
nacionalitat, raça, religió,
condició social o credo
polític. Es dedica únicament
a socórrer els individus
en proporció amb el seu
patiment, posant remei a les
seves necessitats i donant
prioritat a les més urgents.
NEUTRALITAT
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Amb la finalitat de conservar
la confiança de tothom, el
Moviment s’absté en tot
moment de prendre part
en les hostilitats i en les
controvèrsies d’ordre polític,
racial, religiós o ideològic.

VOLUNTARIAT
És un Moviment de socors
voluntari i de caràcter
desinteressat.
UNITAT
A cada país només pot existir
una Societat de la Creu Roja
o de la Mitja Lluna Roja, que
ha de ser accessible a tothom
i ha d’estendre la seva acció
humanitària a la totalitat del
territori.
UNIVERSALITAT
El Moviment Internacional de
la Creu Roja i de la Mitja Lluna
Roja, en el si del qual totes les
societats tenen els mateixos
drets i el deure d’ajudar-se
mútuament, és universal.

s fonamentals
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www.creuroja.org

Humanitat Imparcialitat

Neutralitat

902 22 22 92

Independència

Voluntariat

Unitat

Universalitat

