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Joguines solidàries 
i educatives 
SOLIDARITAT  Comença la campanya de Joguines de Creu Roja i a partir de 
demà, 1 de desembre, diversos punts de la ciutat recolliran els jocs solidaris. L’entitat fa 
una crida a la ciutadania i convida a entregar joguines noves, no bèl·liques ni sexistes

Foto de família a 
la presentació de 
la campanya de 
Joguines 22-23 de 
Creu Roja, ahir al 
centre cívic President 
Macià, que serà 
el punt central de 
recollida 

Creu Roja fa una crida a la 
ciutadania, a les empreses 
i als comerços a participar 
en l’aportació de joguines 
noves. Hi ha diferents vies 
per fer arribar el suport: 
mitjançant la donació de 
joguines, amb aporta-
cions econòmiques o bé 
oferint espais de recollida 
(telèfon: 93 7881441).

COM S’HI POT 
COL·LABORAR?

Creu Roja engega aquest any 
la seva campanya de recollida de 
joguines amb un doble objectiu, “que 
cap infant es quedi sense joguina” i 
que aquest hivern es puguin reco·
llir “jocs nous, no sexistes i no bèl·
lics”. L’entitat espera entregar·los a 
principis d’any a entre 1.500 i 2.000 
infants de Terrassa en situació de 
vulnerabilitat.

La campanya es va presentar 
oficialment ahir al centre cívic 
President Macià, que esdevindrà 
el centre neuràlgic de la recollida 
i l’entrega de les joguines. A l’es·
trena hi van assistir el tinent d’al·
calde de Drets Socials, Noel Du·
que, el president de Creu Roja 
Terrassa, Marià Gàllego i la tècni·
ca de Creu Roja Infància i Joven·
tut, Mariona Pérez, acompanyats 
d’una representació de les empre·

nens i nenes 
en situació de 
vulnerabilitat rebran 
el dia de Reis un lot de 
joguines

esplais –La Fàbrica, 
Fem Camí i Esportiu 
Ca n’Anglada– s’han 
incorporat aquest 
any a la campanya 
de joguines

1.500

3

ses que col·laboren en la iniciativa. 
Entre elles, Diari de Terrassa, que 
forma part del grup promotor de 
la Campanya de Recollida de Jo·
guines 22·23.

Duque va recordar que aques·
ta és una campanya que es desen·
volupa a la ciutat fa més de qua·
tre dècades “i sense ella no s’entén 
ni Nadal ni Reis. És una campa·
nya que s’ha anat adaptant a la re·
alitat”. El regidor va agrair a Creu 
Roja que sigui “la cola” que uneix 
cada any més entitats al projec·
te. Aquest 2022 s’han incorporat 
els esplais La Fàbrica, Fem Camí i 
l’esplai esportiu de Ca n’Anglada. 
Els seus infants també rebran les 
joguines solidàries.

Amb el lema “Els seus drets en 
joc”, la campanya de Creu Roja Jo·
ventut arrenca aquesta setmana 

amb l’objectiu de seduir la ciuta·
dania. “L’any 2022, la resposta va 
ser molt bona i vam poder atendre 
a tots els nens i les nenes –explica 
la tècnica de Creu Roja Joventut–. 
Esperem que aquest Nadal sigui 
similar. Les festes nadalenques 
són molt solidàries. És una èpo·
ca bonica per regalar joguines als 
més petits, també els que no te·
nen accés a aquest recurs”.

La infància i la joventut són un 
dels col·lectius més vulnerables 
enfront de la crisi econòmica. 
Creu Roja recorda que “el joc és 
un dret igual per a tots els nens i 
nenes, al marge de la situació eco·
nòmica en la qual es trobi la famí·
lia”. Una dada nova i positiva. Tot i 
la crisi, aquest any el volum d’in·
fants que rebran joguines no ha 
augmentat.
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ELS VALORS

Creu Roja ha batejat la seva 
campanya amb el lema “Els 
seus drets en joc”, tota una de-
claració de principis. “Quan 
donem una joguina volem 
transmetre els valors de Creu 
Roja –explica Mariona Pérez–. 
Per això, demanem jocs soste-
nibles, saludables, no sexistes, 
no bel·licistes i que siguin nous”.
La campanya reivindica el joc 
com a un dret i recorda que “la 
joguina és una eina de trans-
missió de valors, és el primer 

El joc com un dret i com 
a eina pedagògica

contacte de l’infant amb la re-
alitat i una valuosa eina educa-
tiva”.
   Creu Roja fa una crida la ciu-
tadania a escollir regals que 
respectin aquests valors i als 
pares a escolar els infants i els 
joves. “Les escoles i els insti-
tuts estan fent campanyes de 
sensibilització i sovint són els 
menors els que empenyen als 
pares” a una compra més com-
promesa i responsable, afirmen 
des de Creu Roja.

LES FAMÍLIES 

L’assemblea local de Creu Roja 
va començar a principis de 
mes la inscripció de les famí-
lies amb infants candidats a re-
bre joguines. La tasca està molt 
avançada i, a banda dels usu-
aris de Creu Roja i de Serveis 
Socials, aquest any incorpora 
els nens i les nenes de tres es-

Inscripcions fins a darrera hora
plais. “Les famílies no coneixi-
en la campanya i els ha fet molt 
felices saber que els seus in-
fants podran rebre joguines”, 
expliquen des de Creu Roja. El 
gruix de les inscripcions estarà 
enllestit abans de festes, però 
el registre estarà obert fins dar-
rera hora.

NOEL DUQUEMARIÀ GÀLLEGOPAULA FORTUNYJAN GARCÍA

Per al tinent d’alcalde de 
Drets Socials, Noel Duque, 
la campanya de joguines és 
ja una cita “imprescindible” 
a la ciutat. “No s’entén Na-
dal i els Reis sense aquesta 
campanya”, assegura, alho-
ra que destaca la coordinació 
de Creu Roja amb diverses 
entitats i esplais del munici-
pi “per poder arribar a més fa-
mílies i informar millor” i la vo-
luntat de trepitjar el territori 
per conèixer les necessitats 
de primera mà. Per al tinent 
d’alcalde és important que les 
empreses col·laboradores de 
la campanya repeteixin any 
rere any i se n’incorporin de 
noves i que “les entitats més 
petites creguin en el projecte 
perquè així és com es pot ar-
ribar a cada família”.

“Aquesta és una campanya 
que han liderat sempre els jo-
ves de Creu Roja. Són ells els 
que han portat sempre la ini-
ciativa”, destaca Marià Gàlle-
go, president de Creu Roja a 
Terrassa. “Alguns vam comen-
çar quan teníem aquestes 
edats i tot i que ja no hi hem 
de participar activament, hi 
seguim donant suport”, ma-
nifesta, alhora que agraeix la 
col·laboració de l’Ajuntament 
en la campanya i de les diver-
ses empreses i entitats que hi 
participen, tant els nous in-
corporats (Cecot i Cercle-
món) com els que ja fa anys 
que aporten el seu gra de sor-
ra. “La nostra marca té molta 
força, però quan tenim gent 
que ens dona suport intensi-
vament, es nota”, assegura.

Els inicis de la Paula a Creu 
Roja Joventut són recents, 
i des de llavors s’ha conver-
tit en la directora del grup. El 
motiu principal de la seva ins-
cripció van ser els estudis: 
“Com que estic fent un grau 
en Educació Social, em crida-
va molt l’atenció fer algun ti-
pus de voluntariat”. Des de 
llavors ha estat participant en 
projectes enfocats a les per-
sones sense sostre i als in-
fants, així com la campanya 
de recollida de joguines, de la 
qual és la màxima encarrega-
da. La seva tasca és “contro-
lar-ho una mica tot”. L’estadi 
de la campanya de recolli-
da de joguines que gaudeix 
més és la de confeccionar els 
lots, que li sembla la part “més 
personal” del projecte.

La campanya de recolli-
da de joguines és la preferi-
da d’en Jan, que la considera 
“molt enriquidora”. Tot i gau-
dir del seu voluntariat, lamen-
ta que encara sigui necessari 
el projecte, però assegura que 
“mentre hi hagi la necessitat 
de portar joguines als nens, 
la Creu Roja hi serà per co-
brir-la”. Per a ell, la campanya 
és “una altra manera de viu-
re el Nadal” i afegeix que, tot i 
que totes les fases del procés 
són necessàries, “quan fas els 
lots et sents una mica com un 
patge reial i intentes fer-ho 
el millor possible per fer con-
tents als nens”. Els voluntaris 
recullen els noms i gustos dels 
infants, pels que intenten tro-
bar les millors joguines entre 
els donatius.

“Que les 
entitats petites 
hi creguin és 
essencial” 

“El jovent 
sempre ha 
portat la 
iniciativa”

“Fer els lots 
de joguines 
és la part més 
personal”

“Ens sentim 
una mica 
com patges 
reials”

LA CAMPANYA, 
EN QUATRE TICS

El calendari arrenca demà
Fa setmanes que els volun-
taris de Creu Roja treba-
llen en la Campanya de Jo-
guines 22-23, però és demà 
quan arrenca la recollida de 
jocs a diferents punts de la 
ciutat. Les entregues es po-
dran fer tot el mes de de-
sembre. La recollida dels 
lots per part de les famílies 
començarà a finals de de-
sembre. 

Els punts de recollida
El llistat augmentarà els 
pròxims dies. De moment, 
el centre cívic President 
Macià, la seu de Creu Roja, 
l’hipermercat Carrefour 
(Montserrat i Can Parella-
da, el 9 i 10 de desembre) i 
el Saló Juguem (29 i 30 de 
desembre i 2,3 i 4 de ge-
ner). Una desena d’entitats 
se sumen a la recollida, en-
tre elles l’Sport Dance (po-
liesportiu de Can Jofresa, el 
dia 18 de desembre) i l’esco-
la Tecnos, aquest divendres 
als seus Jocs Solidaris.

Els lots 
Seran personalitzats. Tin-
dran tres joguines: una ate-
nent la demanda de l’infant; 
el segon, un joc cooperatiu 
per compartir amb amics i 
familiars, i, el tercer, un joc 
complementari.

Els voluntaris
Són la peça clau en l’engra-
natge de la campanya. Un 
centenar de voluntaris farà 
possible la recollida, classifi-
cació, i entrega de joguines. 
La majoria pertanyen a 
Creu Roja Joventut –entre 
16 i 30 anys–, amb els quals 
hi treballen altres volunta-
ris de l’entitat. Diverses es-
coles i esplais també fan col-
laboracions puntuals amb 
la classificació i elaboració 
dels lots de jocs i joguines.




