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Text Auri Garcia MoreraARA ENS EN SORTIMUn grup d’amics que
jugaven a bàsquet

en un parc van
acabar creant un

gran esdeveniment
solidari que l’any
passat va aportar

més de 20.000 euros
al laboratori de

càncer infantil de
Sant Joan de Déu

Aquesta és la història d’un grup d’amics
com qualsevol altre que, pràcticament
sense proposar-s’ho, va acabar creant
una cosa extraordinària. “Som uns deu o
dotze que ens coneixem de diversos
llocs, alguns de l’escola i alguns de la
universitat, i que treballem en diversos
àmbits, com a periodistes, arquitectes,
enginyers, advocats o informàtics”, ex-
plica un dels membres d’aquest grup,
Pol Solà. “Simplement som amics, i al-
guns d’aquests de vegades quedem per
jugar a bàsquet en un parc”, afegeix.

Fins aquí, res fora del comú. Però un
bon dia, l’any 2008, això es va començar
a fer més gran. Primer se’ls va acudir or-
ganitzar un petit torneig, amb amics
d’amics, un dissabte al matí. Després,
com que un d’ells era voluntari al Casal
dels Infants del Raval, van pensar que al
lloguer del pavelló hi podien afegir més
diners i donar-los a aquesta entitat.
“Vam ajuntar uns 200 euros, però hi ha-
via més gent que volia participar-hi i
vam decidir organitzar una segona edi-
ció ja més seriosament”, recorda Solà.

Així va néixer Cistella Solidària, un
esdeveniment que amb el temps s’ha
anat fent cada vegada més gran, fins a un
punt que ells mai s’haurien pogut imagi-
nar. Ahir se’n va celebrar al pavelló de la
Mar Bella de Barcelona la cinquena edi-
ció, en què a més del torneig d’adults
també es va fer un torneig infantil i un
partit entre exjugadors del Barça i de la
Penya. “Cada any hem anat creixent:
vam passar del pavelló Nova Icària al de
Bac de Roda, que era més gran, i final-
ment al de la Mar Bella, molt més gran”,
detalla Pol Solà.

La participació i la quantitat de di-
ners recaptats també s’han anat supe-
rant en cada edició. En la de l’any pas-

sat, el torneig d’adults i l’infantil van te-
nir més de 100 participants cadascun, i
es va aconseguir el rècord de recaptació,
amb més de 20.000 euros. “Bàsicament
de patrocinadors, d’empreses que hi po-
sen diners a canvi que el seu nom hi apa-
regui, però també de les inscripcions
dels participants del torneig d’adults, de
les aportacions de les escoles que parti-
cipen en l’infantil i de les rifes i altres
donacions”, explica Solà.

Aquest any confiaven tornar a batre
el rècord de recaptació, tot i que a última
hora encara no les tenien totes. “L’any
passat ja vam començar a notar la crisi
en les aportacions dels patrocinadors, i

aquest any ens hi hem tornat a trobar.
Confiem a superar la recaptació de l’any
passat, però tindrem el dubte fins a l’úl-
tim moment”, confessava Solà aquesta
setmana.

Investigació contra el càncer infantil
Després de la primera donació al Casal
dels Infants del Raval, es va decidir que
els diners de les edicions posteriors fos-
sin per al laboratori de càncer infantil de
l’Hospital Sant Joan de Déu. “No perquè
en coneguéssim cap cas directament, si-
nó perquè teníem gent coneguda que tre-
ballava al laboratori i ens explicaven que
el càncer infantil és minoritari però molt

“Recaptes uns
diners que no hi
serien, i això et fa
sentir orgullós”

mortal”, argumenta Solà. Com que es
destinen molts fons públics al càncer
d’adults i molts menys a l’infantil, van
pensar que seria un bon destí, i aquest es-
deveniment ja s’ha convertit en una de
les donacions més importants que rep el
laboratori. “Suposa entre el 10% i el 15%
del seu pressupost”, afegeix Solà.

Tot i la feina que els dóna durant tot
l’any, es mostren molt satisfets amb els
resultats: “Ens dóna maldecaps i també
tenim les nostres discussions, però val la
pena. Quan veus per a què serveix, te’n
sents una mica responsable. Recaptes
uns diners que no hi serien d’una altra
manera, i això et fa sentir orgullós”.

Grans i petits
La Cistella

Solidària inclou un
torneig d’adults,
un d’infantil i un

partit de veterans.
CISTELLA SOLIDÀRIA
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