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Editorial

Un Nadal en crisi
Si  fem  una  ullada  a  alguns  titulars 
premsa veure'm que la crisi ha passat a 
ser  una  convidada  a  la  majoria  de  les 
llars catalanes.

“Els  catalans  gastaran  en  la  loteria  de  Nadal 
d'aquest  dissabte  molts  menys  diners  que  l'any  
passat per culpa de la crisi”

“Aquest Nadal, la crisi tornarà a ser una convidada  
més a moltes taules” 

“Quan falta ben poc per al Nadal, un clàssic és la  
cistella que regala l'empresa als treballadors. Una  
tradició que la crisi també ha mossegat però que  
es  resisteix  a  desaparéixer  a  pesar  de  la  forta  
caiguda  que  va  experimentar  el  sector  des  de  
2010.” 

“Ja tenim el  Nadal  com qui diu a la cantonada,  
però aquest any es presenta un xic magre, donada  
la  forta  crisi  que  sura  a  l'ambient,  que  està  
provocant  un  increment  constant  del  nombre  
d'aturats  i,  per  consegüent,  de  persones  que ho  
passaran prou malament, la qual cosa enfosquirà  
l'alegria pròpia d'aquestes festes.” 

“La crisi  arriba al  Sorteig de Nadal i  les vendes  
cauen  entre  un  8  i  un  10%.  Les  administracions  
perceben  una  disminució  significativa  de  les  
vendes  de  dècims  de  Loteria.  Els  motius  
s’expliquen per l’augment de l’atur i que ja no es  
juga tant el tradicional número de l’empresa.”

Paral·lelament  la  crisi  desperta 
sensibilitats  i  ens  mostra  la  part  més 
humana de la societat com ho demostren 
aquestes iniciatives que aplaudim:

El Gran Recapte d'Aliments és una campanya de 
recollida d'aliments bàsics per aconseguir que les 
persones  més  necessitades  d'aquí  rebin  ajuda 
alimentària. La campanya del Gran Recapte es du a 
terme simultàniament pels quatre Bancs d'Aliments 
de Catalunya.

El seu objectiu és informar i sensibilitzar a tota la 

ciutadania  de  Catalunya  sobre  la  realitat  de  la 
pobresa al nostre país i afavorir una col·laboració 
continuada  amb  els  Bancs  d'Aliments  durant  tot 
l’any.

El  Gran  Recapte  s'ha dut a  terme  gràcies  a  la 
col·laboració  d'un  gran  nombre  de  voluntaris 
puntuals arreu de Catalunya. El Gran Recapte 2012 
ha  superat  amb  escreix  els  objectius  fixats.  Ens 
haviem  fixat  aconseguir  recaptar  1.400  tones 
d'aliments bàsics (llegums secs, llet, oli i llaunes de 
conserva de peix) per tal  de fer-los arribar  a  les 
persones més necessitades de casa nostra i gràcies 
a  la  gran  solidariat  del  poble  de  Catalunya  hem 
superat les 2.300 tones!

Hem  comptat  amb  la  magnífica  participació  de 
13.000  voluntaris,  una  xifra  sense  precedents  en 
una acció d'aquest mena, que ha fet possible que 
aquesta campanya arribés a la major part de racons 
del nostre territori: més de 200 poblacions que han 
significat  1.100  punts  de  recollida  a  mercats  i 
supermercats. 

La Marató de TV3 és un projecte solidari impulsat 
per Televisió de Catalunya i la Fundació La Marató 
de TV3 i enfocat a obtenir recursos econòmics per a 
la investigació científica de malalties que, ara per 
ara, no tenen curació definitiva.

Però La Marató de TV3 va més enllà de l'obtenció 
de fons. Té una important tasca de sensibilització 
de la població catalana respecte a les malalties a 
les quals es dedica i a la necessitat de potenciar la 
recerca científica per prevenir-les i/o curar-les. Per 
a  La  Marató  és  tan  important  la  recaptació  de 
diners  com  la  divulgació  científica,  la 
conscienciació  i  l'educació  de  la  societat  en  la 
cultura científica. 

Enguany La Marató de TV3 aconsegueix un nou èxit 
de mobilització social i  una gran xifra econòmica 
excepcional: 10.113.152  euros, que impulsaran la 
recerca en càncer.

I  com diu el seu lema:  La Marató diu molt de tu,  
diu  molt  de  nosaltes...  Nosaltres  diem  totes 
aquestes  iniciatives  diuen  molt  de  la  nostra 
societat, diuen molt de nosaltres i ens fan sentir 
orgullosos de ser d'on som. Allà on no hi arriben les 
polítiques socials hi arriba la societat civil.
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