
 
 

                                     
 
 
  
 

Creu Roja i Consum reforcen la seua aliança en matèria d’ocupació per 
reduir l’impacte econòmic i social de la COVID-19 

 
• El Pla d’Ocupació de Creu Roja és una de les línies estratègiques del Pla Creu Roja Respon, 
una intervenció integral per a les persones més vulnerables enfront de la COVID-19. 

• Gràcies al suport de Consum, Creu Roja ha oferit orientació laboral a 7.312 persones (el 67% 
són dones), a la Comunitat Valenciana des de 2018. 

 
València, 14 d’octubre de 2020.- Consum i Creu Roja Espanyola han renovat la seua aliança en 
matèria d’ocupació per al període 2021-2023, una aliança que ja té 15 anys d’història. El 
director general de Consum, Juan Luis Durich, i el president de Creu Roja Espanyola a la 
Comunitat Valenciana, Rafael Gandia, han signat hui el conveni que reforça l’aliança 
estratègica de les dos organitzacions en matèria d’ocupació. L’acord pretén donar suport a les 
persones amb més dificultats per a accedir al mercat laboral, oferint-los orientació i formació, a 
més de potenciar la cooperació empresarial i social. 
 
L’aliança de Consum i Creu Roja es renova en un moment clau, ja que la millora de 
l’ocupabilitat és una de les línies del Pla Creu Roja Respon. Es tracta de la major operació de la 
història de Creu Roja Espanyola quant a mobilització de recursos, capacitats i persones per a 
fer costat a les persones més vulnerables enfront de la COVID-19. L’objectiu d’este Pla, que es 
va posar en marxa després de la declaració de l’estat d’alarma al març i s’ha ampliat fins a 
finals de 2020, és oferir una resposta integral. 
 
El Pla d’Ocupació de Creu Roja 2018-2020 ha mantingut i intensificat la seua activitat en 
2020, fent un gran esforç per part dels equips, i també reforçant els recursos i duent a terme 
adaptacions tecnològiques per a continuar fent costat a les persones. El suport de Consum 
reforça l’aliança entre les dos entitats per a reduir l’impacte econòmic i social de la COVID-19. 
 
Quant a xifres, el Pla d’Ocupació ha atés des de 2018 un total de 7.312 persones a la 
Comunitat Valenciana, de les quals el 67% són dones. Creu Roja Espanyola ha invertit més 
d’1.926.000 hores en accions que milloren l’ocupabilitat d’estes persones i els acosten al 
mercat de treball. 
 
Consum participa en el finançament d’estos programes, que han aconseguit la inserció laboral 
del 36% de les persones ateses. Concretament, el conveni 2018-20 ha suposat la contractació 
de 96 persones en la Cooperativa. 
 



 
 

                                     
 
 
  
 

Una altra dada rellevant són les col·laboracions empresarials, ja que s’ha aconseguit establir 
4.050 aliances amb empreses per mitjà d’accions d’orientació laboral per competències, 
capacitació professional i inserció laboral. 
 
“L’ocupació serà fonamental els pròxims mesos per a evitar la cronificació de la pobresa. Per 
això, el suport de Consum al Pla d’Ocupació de Creu Roja Espanyola a la Comunitat Valenciana 
és vital en estos moments”, ha assenyalat Rafael Gandia, president de Creu Roja Espanyola a 
la Comunitat Valenciana. Per al director general de Consum, Juan Luis Durich, “el suport a les 
persones i a la seua ocupabilitat és fonamental per a la Cooperativa i, més ara, ja que és una 
ferramenta clau per a remuntar la crisi econòmica derivada de la pandèmia que vivim”. 
 

Durant la signatura del conveni, Creu Roja Espanyola ha volgut subratllar altres línies 
importants de treball amb Consum, com és la col·laboració amb el Sorteig d’Or que se 
celebrarà el pròxim 26 de novembre, a més de l’aportació d’aliments de primera necessitat a 
través de la xarxa d’assemblees locals i la cooperació davant situacions d’emergència, com va 
suposar la DANA l’any passat, amb un gran impacte al sud de la Comunitat Valenciana. 

 

 
 
Sobre Consum. Consum és la cooperativa més gran de l’arc mediterrani espanyol. Disposa de 755 supermercats, entre propis i franquiciats, 
distribuïts per Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Castella-la Manxa, Andalusia i Aragó. En 2019 va facturar 2.935 milions d’euros, un 7,4% 
més, i va obtindre un benefici de 54,6 milions d’euros. Amb més de 3,4 milions de socis clients i 16.031 treballadors, Consum és l’única empresa de 
distribució amb el Certificat d’Empresa Familiarment Responsable (Efr). En 2019 la Cooperativa ha sigut certificada amb el segell Top Employers, per 
sèptim any consecutiu, com una de les Millors Empreses d’Espanya per a treballar, segons la consultora Top Employers Institute. 
 
Sobre Creu Roja   
Creu Roja representa el moviment humanitari, ciutadà i independent més gran del món, que des de fa 155 anys col·labora amb entitats públiques i 
privades perquè la humanitat i la dignitat arriben a totes les persones en qualsevol lloc i en tot moment i circumstàncies. Des del començament de la 
crisi de la COVID-19, Creu Roja actua en tots els països del món afectats, i representa la major mobilització de recursos, capacitats i persones en la 
seua història a favor de les persones més vulnerables i la població general. 
 
A Espanya, Creu Roja compta amb més de 200.000 persones voluntàries i més de 1.400 punts d’atenció en tot el territori, que permeten atendre 
anualment més de 4 milions de persones a nivell nacional, de les quals més de 1,7 milions són ateses des de programes socials , amb el suport de més 
d’1.360.000 socis, empreses i aliats.  
 
Creu Roja Espanyola pertany al Moviment Internacional de la Creu Roja i la Mitja Lluna Roja, present en 192 països. Actua sempre davall els seus set 
principis fonamentals: humanitat, imparcialitat, neutralitat, independència, caràcter voluntari, unitat i universalitat. 
 
Web del Pla d’Ocupació de Creu Roja: https://www2.cruzroja.es/que-hacemos/empleo 
 
Web del Servici Multicanal d’Ocupació: https://www2.cruzroja.es/multicanal-cree 
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