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BCN SOLIDÀRIA

Barcelona organitza una fira solidària i activitats per ajudar els col·lectiusmenys afavorits

Compromís nadalenc

N adal és símptoma d’il·lusió. I
aquest esperit nadalenc arriba
a Barcelona en forma de pro-
postes i activitats (més de sis-

centes) que posen l’accent en el benestar
de les persones i els col·lectius que més
ho necessiten. La ciutat vol ser l’escenari
d’una cadena d’il·lusió i de solidaritat que
s’escampi per tots els seus racons: des de
Collserola fins al Port i des del Fòrum fins
a Montjuïc.
I un bon punt de partida és la Fira Soli-

dària de Nadal dels Jardinets de Gràcia,
que se celebra del 13 al 22 de desembre.
En aquesta fira, que aquest any compta
amb més participants i dura més dies, els
ciutadans poden conèixer de primera mà
el treball d’entitats i empreses d’inserció
social i laboral i centres especials de tre-
ball que formen part de la Xarxa d’Econo-
mia Social de Barcelona. I no només això,
sinó que també es poden comprar els
productes de qualitat que elaboren.
Alhora, la Federació Catalana de Volun-

tariat Social proposa un any més el que
pot esdevenir, en el context nadalenc, el
“it regal”: la polsera solidària. Per aconse-
guir-la només cal tenir esperit de com-

promís i tres euros a la butxaca. Tot el
que es recapti amb aquest complement
es destinarà a projectes solidaris que es
desenvolupen a la ciutat. La polsera es
distribueix a través de les entitats socials
i també pot adquirir-se a la Fira Solidària
dels Jardinets de Gràcia.

a ritme de swing
Si Barcelona té un tret característic, espe-
cialment visible des dels Jocs Olímpics de
1992, aquest és la seva xarxa de volunta-
riat. En un moment en el qual les entitats
són especialment sensibles als efectes
de la crisi, el compromís actiu dels ciuta-
dans és una eina indispensable per millo-
rar el dia a dia de moltes persones i per
aconseguir la cohesió social. Per aquest
motiu, i aprofitant l’era de les tecnologies
d’internet, s’està duent a terme una cam-
panya anual de promoció del voluntariat
on, mitjançant el web de l’Acord Ciutadà
per una Barcelona Inclusiva, es fa espe-
cial èmfasi durant el Nadal. ¿L’objectiu?
Simple i solidari: facilitar la col·laboració
dels ciutadans amb les entitats. De ma-
nera que si algú vol conèixer amb quines
organitzacions pot col·laborar, només cal
que faci un clic a www.bcn.cat/barcelo-
nainclusiva.
A les xarxes socials (Facebook i Twitter)

també es pot seguir el Concert deNadal de
la Gent Gran, una cita destinada a promou-
re l’envelliment actiu a la ciutat. Tot va co-
mençar l’any 2000 i, des d’aleshores, cada
Nadal l’Auditori acull aquesta actuació que
vol fomentar el cant coral entre els més
grans. En aquesta tretzena edició, el Nadal
se celebrarà a ritme de swing.

esport solidari
Els amants de l’esport també poden apor-
tar el seu granet de sorra perquè Barce-
lona sigui més solidària durant aquestes
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festes. Entre les activitats que proposa
l’Ajuntament trobem la Caminada Solidà-
ria (el 15 de desembre), que disposa d’un
punt de recollida d’aliments, i la popular
Cursa dels Nassos, l’últim dia de l’any, i
que dedica el que es recapta per l’ús dels
xips blancs (80 cèntims d’euro) a una or-
ganització no governamental.
D’altra banda, el Festival de la Infància

tornarà a obrir les seves portes gratuïta-
ment a centres d’infants i grups en risc
d’exclusió social.
Paral·lelament a aquestes activitats, la

ciutat no deixa de brillar gràcies a l’en-
llumenat dels seus carrers (fins al 6 de

Polsera solidària. Es pot
adquirir per tres euros a
la Fira Solidària de Nadal
dels Jardinets de Gràcia

més fires
per recórrer
la ciutat
Si hem començat pels Jardinets
de Gràcia, amb la Fira Solidària de
Nadal, podem continuar per altres
fires que ens ofereix la ciutat:
la de Santa Llúcia, al Pla de la
Catedral i que enguany celebra la
seva 227 edició amb 281 parades;
la de la Sagrada Família, amb un
centenar de parades obertes fins
al 23 de desembre, i l’última de
totes en el calendari, la Fira de
Reis i Sant Tomàs, a la Gran Via,
que té lloc del 19 de desembre al
6 de gener.
Al calendari nadalenc de la ciutat
hi trobem moltes més activitats:
la pista de gel a la plaça Cata-
lunya; els concerts de Nadal de
l’Orfeó Català; la Font Màgica de
Montjuïc, amb músiques nadalen-
ques per al seu espectacle de llum
i aigua; el pessebre de la plaça
Sant Jaume, inspirat aquest any
en els terrats de Barcelona; els
punts de recollida de les cartes
als Reis d’Orient…

gener), els arbres de Nadal i els 26 galets
gegants que la decoren i que recorden
que els dinars familiars estan aquí mateix.
I un any més, els mercats municipals, que
donen suport al comerç de proximitat i a
la dinamització dels barris, organitzen ac-
tivitats solidàries per recollir aliments per
a entitats benèfiques.

fira solidària de nadal
Dates: del 13 al 22 de desembre
Horari: d’11 a 21 hores
Lloc: Jardinets de Gràcia
Més informació:www.bcn.cat/nadal

LA FIRA SOLIDÀRIA DELS JARDINETS
DE GRÀCIA ESTARÀ OBERTA DEL 13 AL 22
DE DESEMBRE, I LA DE LA SAGRADA
FAMÍLIA TANCARÀ EL DIA 23. A. B.


