PRE S ENTACIÓ
Amb motiu de la Marató de TV3, realitzada el passat 15 de desembre del 2013 i dedicada a les
Malalties Neurodegeneratives, l' Ajuntament de Sant Adrià, juntament amb les entitats del
municipi, van portar a terme una campanya destinada a la malaltia de la ELA.
La Plataforma per a l'Autonomia Personal, és una entitat de Sant Adrià de Besòs que promou la
vida independent de les persones amb diversitat funcional. Alguns dels seus socis pateixen
malalties

neurodegeneratives,

entre

aquestes

la

ELA

(Esclerosis

lateral

amiotròfica)

considerada una malaltia “estranya”, molt greu i fins aleshores sense cura. Aquesta associació
va demanar la col·laboració de les entitats de Sant Adrià atès que enguany la Marató de TV3
estava dedicada a les Malalties neurodegeneratives. Així, en relació amb aquesta campanya
es van fixar dues metes relacionades amb els objectius que persegueix la Marató de TV3; per
una banda, sensibilitzar i donar a conèixer la ELA i les necessitat de les persones que la
pateixen i per l'altre, recollir fons per a la investigació, a fi de fer una aportació conjunta de la
ciutat a la Marató de Tv3.
El 20 de juny, es va realitzar una xerrada a la Biblioteca municipal de la ma de professionals
sanitaris i investigadors, juntament amb el testimoni dels propis afectats. Però el tret de sortida
de la campanya va ser el 21 de juny, amb motiu del Dia Internacional de l'ELA, on es va fer la
lectura d'un manifest d'adhesió a la iniciativa, a la plaça de la Vila del municipi i es va
promoure la participació activa dels ciutadans i ciutadanes, amb l'objectiu de portar a terme
aquesta campanya fins a final d'any.
Finalment,al Juliol de 2013, va haver-hi un Ple del Consistori on es feia reconeixement de “LA
ELA EXISTE A SANT ADRIÀ DE BESÒS.
La campanya de la ELA també va formar part de la Festa Major de Sant Adrià de Besòs al
Setembre del darrer any. La nostra pregonera va ser Isabel Rojas, ciutadana de Sant Adrià i
membre de la Plataforma d'Afectats per la ELA, i entre moltes coses va dir “... Así que
necesitamos que os pongáis en nuestro lugar y nos ayudéis a conseguir que se nos oiga, que no se olviden
de nosotros, por que estamos aquí y tenemos los mismos derechos que todos vosotros, tenemos derecho a
que se investigue la ELA para encontrar lo antes posible la cura para esta enfermedad por que no tenemos
tiempo ....”

DE S ENVOLUPAMENT DE LA CAMPANYA
Des del mes de setembre fins al 15 de desembre, les entitats del municipi, escoles, instituts,
etc. van començar a preparar i realitzar activitats que es van dur a terme al llarg d'aquest
període.
La campanya es va dividir en dos parts;
•

Per un lloc aquelles activitats que es van portar a terme en el període d'octubre a
desembre.

•

I per l'altre, aquelles activitats que es van realitzar el dia 15 de desembre, dia de la
Marató de TV3.

Activitats realitzades en el període d'octubre a desembre de 2013:
•

23 d' octubre. A s sociació de viudes de Sant Adrià; obra de teatre “Almenys no és Nadal”
protagonitzada pel grup de teatre Progrés de la societat badalonense, al Casal de
Cultura.

•

27 d'octubre. Ball ciutat Sant Adrià; festival de ball general per totes les edats, des dels
més petits fins als més grans. Casal de Cultura.

•

14 de novembre. Penya E spanyolista Sant Adrià; Concert de cançons populars catalanes
protagonitzat per la Coral de Sant Adrià. Sala Fiveller

•

22 de novembre. Consell municipal d'accessibilitat de Sant Adrià; Concert de Jazz dirigit per
Benjamin Leon Trios. Sala Fiveller.

•

28 de novembre. Centre de Dia l'Onada. Te solidari.

•

1 de desembre. A s sociació d'amics ball de saló; Marató de ball dins de les modalitats de
balls llatins. Pavelló Poliesportiu Can Ricart.

•

6 de desembre. Club de petanca Jubipens i Petanca Sant Joan Baptista.Melé de petanca
amb tots els clubs de petanca del municipi.

Pistes de petanca del carrer Valls

d'Andorra.
•

12 de desembre. As sociació Juvenil Barnabitas. Activitats amb dificultats afegides pels
més petits “Posa't a la seva Pell” a la Plaça Mossén Antón.

•

13 de desembre. Consell municipal d'accessibilitat de Sant Adrià; Espectacle de dansa
integrada P.I.B. “Producto Interior Bruto”. Sala Fiveller.

•

13 de desembre. A sociación de Mujeres Bienvenidas. Bingo Solidari.

•

14 de desembre:

◦ E scola Edist; Barbacoa solidaria i una sèrie d'activitats lúdiques.
◦ UNE S CO Sant Adrià, Dones del futur i Adrianes; Obra de teatre “No vull casar-m'hi, a
càrrec de Fernando Bartolomé i Montse Borràs, i espectacle de música Remember
Quartet. Sala Fiveller.

◦ Amics del Besòs i A s sociació de Comerciants de la Mina. Sopar solidari i rifa de Nadal.
Biblioteca Font de la Mina.

◦ A s sociació Gent Gran 2000 (ACGG200); Rifa de Nadal.
Activitats realitzades el 15 de desembre de 2013 (dia de la Marató de TV3)
Activitats realitzades a la Plaça de la Vila:
Activitats a la tarima:

•

11:00h. AP RODI SA: Exhibició de balls d'aeròbic amb la col·laboració de l'associació Ball
Ciutat de Sant Adrià.

•

11:30h. PARLAMENTS.

•

12:00h. S E RVEI D'E SPO RT S I ELA VOLEM B ALLAR.
◦

Master Class Zumba.

◦

Fotografia aèria.

•

13:00h. E sbart Dansaire: Picada bastonera

•

13:30h. Consell municipal d'accessibilitat de Sant Adrià: Llençada de globus amb desitjos
acompanyada per la traca de timbals de la Tronada de diables i diablesses de Sant Adrià.

•

Castellers de Sant Adrià: Castell amb pilar de quatre.

Activitats i tallers als estands:
•

A s sociació de Dones de Sant Adrià: Venta d'imants per la nevera a 3€

•

A s sociació fotogràfica de Sant Adrià: Realització d'un retra't divertit per l'ELA i venta de
fotografies de Sant Adrià antiga.

•

A s sociació Juvenil Barnabitas: Venda de manualitats

•

A S S A: Realització d'un mural on cada participant realitzava uns esbossos artístics de
lliure expressió per la creació d'un mural en grup.

•

A s sociació de veïns de la Mina: Exhibició d'un caga tió gegant.

•

A s sociació de pessebristes: Sorteig de caga tios

•

Bubble events: Taller de bombolles

•

Centre de dia l'Onada Sant Adrià: Venta de manualitats.

•

Consell municipal d'accessibilitat de Sant Adrià: Llençada de globus amb desitjos.

•

E splai Gadgetoesplai: “Matinada infantil” amb tallers de maquillatge i de manualitats i
amb inflable.

•

Penya Barcelonista Sant Adrià: Taller de samarretes per a nens.

•

Plataforma Autonomia Personal. Venda de material de la ELA.

Altres activitats realitzades el dia 15:
•

Plaça Josep Tarradelles. A s sociació de veïns del Besò s - Sant Adrià: Mercat solidari i
realització de diferents tallers infantils.

•

Edifici Joan Fiveller. A s sociació dominó Sant Adrià: Torneig de dominó

•

Parc de la Pau. A s sociació Cultural E slabon. Vermut & Wheels: Festa de les rodes

•

Zona Esportiva de la Mina. Futtoc A s sociació Internacional: Diferents exhibicions de
futtoc.

•

Centre Cultural Polidor. TOT ART. Subhasta de quadres i espectacle de màgia.

Febrer de 2014:
•

El Club Intrèpids Seitons organitza una Lliga de Hoquei Subaquàtic. Poliesportiu Marina
Besòs

RE SULTATS:
En referència als objectius fixats inicialment i amb el transcurs de la campanya, aportem els
següents resultats:
Número total d'activitats realitzades:
La campanya conclou amb un total de 36 activitats portades a termes:

•

14 activitats realitzades en el període d'octubre a desembre

•

22 activitats realitzades el dia 15 de desembre, dia de la Marató de TV3.

Com a activitats que manquen per realitzar, podem contabilitzar 1.
Relació d'entitats i agents col·laboradors en aquesta campanya:

•

Total d'Entitats col·laboradores: 44, de les quals 41 són de Sant Adrià

•

Altres institucions i empreses col·laboradores: 10

•

Serveis i empreses municipals amb el Servei de Participació Ciutadana com a
Coordinador: 15

•

Instal·lacions Municipals a on s'ha desenvolupat alguna activitat: 11 instal·lacions
municipals, i 1 de la Generalitat

Aportació comptabilitzada:
En referència a la recollida de fons, en data 13 de gener de 2013, comptabilitzem un total de
7684€ destinats a la Marató de TV3.

CON CLU SION S:
La campanya de la ELA conclou amb l'obtenció positiva dels objectius fixats.
Primer de tot, fent al·lusió a la difusió i sensibilització dels ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià,
molt positivament afirmem l'existència d'una forta i molt bona implicació i participació en tota
la campanya. La ELA ha fet molt de soroll a Sant Adrià, i ha sigut molta la gent sensibilitzada i
que ha volgut bolcar-se amb aquesta malaurada malaltia.
La voluntat de les diferents entitats participants en la campanya, així com les seves accions,
han sigut l'eix principal en el desenvolupament i l'obtenció dels objectius proposats. La
realització d'aquestes 36 activitats, comporta l'assoliment del primer objectiu; la difusió i la
sensibilització en els ciutadans i ciutadanes de Sant Adrià d'aquesta malaurada malaltia, com
és la ELA.
En segon lloc, l'adquisició tan positiva d'aquest primer objectiu, provoca alhora l'obtenció del
segon. La recollida de fons era un tret fonamental en aquesta campanya, i finalment el resultat
ha sigut plenament positiu, superant els 7.000€ recaptats.
A grans trets podem concloure i finalitzar la reflexió d'aquesta campanya de manera molt
positiva. Amb l'assoliment d'aquests dos objectius, es reflecteix el gran caràcter solidari del
municipi de Sant Adrià, el qual ha fet possible el desenvolupament d'aquesta campanya
conjuntament.

