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                           Editorial

Un Nadal Solidari!

Són temps de crisi i  pensar en les festes de Nadal 
ens  porta a  reflexionar com les vivim. Darrerament, 
aquesta  festa   s'ha  convertit  en  un  elogi  al 
consumisme desenfrenat  i  a  l'opulència  fruIt  de la 
mal  anomenada  “societat  del  benestar”.  Aquestes 
dates les associem al malbaratament i a la compra 
de  productes  no  habituals  i,  moltes  vegades, 
innecessaris. 

El  sentit  de retrobament  familiar  o  d'amics  de  la 
festa  al  voltant  d'una  taula   ha  donat  pas  a  la 
compra   compulsiva,  irracional  ...  nosaltres volem 
dir-vos que un altre nadal és possible: hi ha nadals 
que  no  surten  a  la  foto,  ni  a  les  campanyes 
publicitàries,  que  es  viuen  des  de  dintre,  des  de 
l'anonimat. 

Hi ha persones que són conscients de la realitat de la 
gent  que  viu  una  situació  diferent,  difícil,  etc.  i 
dediquen una part del seu temps a treballar  per als 
altres,  ho  fan  de  forma  anònima,  desinterassada, 
deixen la seva empremta, el seu petit gra de sorra... 
Diuen però que reben més del que donen. 

 

Si  alguna  cosa  diferencia  el  Nadal  d'altres 
celebracions  és  el  missatge  de  solidaritat.  Durant 
aquestes  dates  proliferen  les  campanyes  de 
col·laboració, solidaritat i participació social, i és un 
bon moment per ajudar tant els que tenim a prop 
com els col·lectius que més ho necessiten. Us oferim 
alguns  enllaços  que  ofereixen  un  seguit 
d'associacions, campanyes i organismes on hi podeu 
col.laborar  de  diferents  maneres.  Us  proposem 
algunes idees per fer de les vostres festes: Un Nadal 
diferent:

-Participar  en  campanyes  solidàries,  de  recollida 
d'aliments, de fons...

-Celebrar  un  Nadal  amb  consciència  ecològica, 
vetllant pel medi ambient.

-Fer  un  donatiu  a  la  Marató  de  TV3  o  a  d'altres 
campanyes.

-Fes-te Voluntari per fer serveis socials.

-Col·laborar  amb  alguna  associació  del  teu  barri, 
poble o ciutat.

-Practicar  un  consum  responsable  i  contribuir  a 
difondre el significat del Comerç Just. 

 Aquesta llista  seria inacabable, només cal que tu la 
completis i trobis la teva manera de contribuir-hi! 

                                     

Us desitgem 

unes Bones Festes 

Solidàries!

                          


