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Els voluntaris de Creu Roja Joventut han estat una peça clau de la campanya de recollida organitzada al centre comercial Parc Central de Tarragona

ORIOL MARGALEF / ESTEVE GIRALT
Tarragona / Reus

L a màgia dels Reis
d’Orient no l’atura ni
la pitjor crisi econò-
mica dels últims cin-
quanta anys. On no

arriba la màgia de Melcior, Gas-
par i Baltasar ho fa ara la solidari-
tat popular, ja sigui a través
d’una oenagé com la Creu Roja,
de la feina desinteressada de vo-
luntaris anònims o de l’engranat-

ge comercial de les campanyes
de les cadenes de supermercats i
grans superfícies. L’atur que cas-
tigamoltes famílies, amb serioses
dificultats per arribar a final de
mes, amenaçamés quemai els re-
gals que han demanat nens i ne-
nes de la demarcació de Tarrago-
na. Per aconseguir que cap infant
es quedi sense joguina, els Reis
de la màgia també ho són en-
guany de la solidaritat.
Esteve Tomàs va treballar com

a director d’una oficina bancària

durant quaranta anys. Ara que es-
tà jubilat contribueix amb la res-
ta de voluntaris de Càritas a
Salou a procurar que uns 80 nens
necessitats del poble “no perdin
la il·lusió” el dia de Reis. Diverses
entitats del municipi col·laboren
recollint de 300 a 400 joguines
usades i en bon estat que Càritas
distribuirà demà passat amb per-
mís reial. “La gent ens està aju-
dantmoltíssim. Rebemmésmos-
tres de solidaritat quemai. Hi de-
diquemmoltes hores, però veure

somriure una criatura amb la se-
va joguina és molt emocionant”,
explica amb satisfacció Esteve
Tomàs, responsable de Càritas a
Salou. Tenen accés a la campa-
nya les famílies que s’ajusten al
perfil traçat pels Serveis Socials
de l’Ajuntament de Salou. Entre
els que demàpassat aniran a reco-
llir joguines a l’església del Mar
de Salou hi ha molts immigrants
senegalesos, però cada vegada
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Unreusenc,
lídermundial en
vendade carxofa
envasada

Larecollida
de joguines fa
possiblequeels
Reisd’Orient
arribin a les
cases sotragades
per la crisi
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més infants amb cognoms
catalans i espanyols. Els nens
han d’escriure una carta amb les
seves peticions i l’entitat les in-
tenta complaure tan bé com pot.
Abans es comprova que tot esti-
gui en bon estat. “Els trencaclos-
ques els enviem a la llar d’avis
perquè els facin i descartin que
no falta cap peça”, diu Tomàs.
Aquests també sóndies demol-

ta feina per aToniAndreu, Jasmi-
na Torrijos i Bea Pinar, tres dels
voluntaris de Creu Roja Joventut
a Tarragona. Aquests dies l’enti-
tat ha recollit, classificat i emma-
gatzemat fins a 2.000 joguines,
mostres de solidaritat que “al-
menys per un dia, faran que
molts nens s’oblidin de la situa-
ció en què es troben”, afirma el
Toni. El moviment va deixar de
recollir donacions de joguines
noves en anys de bonança, pe-
rò tal comevoluciona la cri-
si, la Creu Roja va decidir
recuperar la iniciativa fa
un parell d’anys. A dife-
rència de fa uns anys,
més de la meitat dels
destinataris d’aquest su-
port són nens amb pa-
res i avis espanyols.
A través d’entitats del

territori es recullen jogui-
nes amb valor pedagògic, no
bèl·liques ni sexistes, que en-
guany arribaran a uns 540 nens
de tota la comarca, el doble que
l’any passat. “La crisi activa la so-
lidaritat de la gent, no només en
donacions, també en nombre de
voluntaris. Fins al 2010 se’ns ofe-

ria molta gent amb un perfil baix
d’estudis. Ara col·laboren ambno-
saltresmoltes persones amb estu-
dis superiors que s’han quedat
sense feina. Fer-se voluntari els
ajuda a sentir-se útils”, explica
Eva Maria Jiménez, coordinado-
ra de Creu Roja Joventut.
Bea Pinar té 17 anys i és usuà-

ria d’un centre d’acollida. Es va
fer voluntària perquè allà, assegu-
ra, ha conegut “la necessitat de la
gent”. “M’han dit que sóc ximple
de treballar sense cobrar, però
fent això em sento recompensa-
da, molt més que si em pagues-
sin”, explica. Ho corrobora la co-
ordinadora. “Aquí s’escoltemhis-
tòries molt dures i un acaba que

Una cadena de supermercats de
Reus va recollir en només dos
dies 10.000 euros en joguines,
gràcies a la campanya de

donació de joguets organitzada
a la gran superfície. El

supermercat va doblar el valor
de les joguines lliurades

pels seus clients

La carta del Cristian, de 5 anys, amb la mare a l’atur

ELS NOUS VOLUNTARIS

La crisi ha canviat el
perfil dels solidaris,
abans gent gran i ara
aturats amb estudis

Lacrisi activa
les donacions

10.000 euros
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Més de la meitat dels
destinataris de la campanya
de la Creu Roja són nens i
nenes amb pares i avis

catalans. Abans de la crisi,
la majoria eren fills

d’immigrants

Fins a 540 nens del
Tarragonès, el doble que
el 2011, es beneficiaran

de la recollida de
joguines noves de la

Creu Roja

540 infants

“Una feina per a lamevamama”

Les joguines ‘low
cost’ guanyen

mercat i adeptes

REIS DE LA SOLIDARITAT CREIXEN LES CAMPANYES DE RECOLLIDA DE JOGUINES

50% de casa

]Els nens sovint s’adonen de les dificultats que viuen les per-
sones que estimen i intenten trobar resposta a les seves neces-
sitats. Reproduïm la carta que el Cristian, un nen de cinc
anys, ha fet arribar als Reis Mags a través de Càritas Salou.
La seva mare, expliquen fonts de l’entitat, és una dona lluita-
dora i treballadora que ha tingut molt mala sort. Va perdre la
feina fa un temps i just abans de Nadal la van fer fora del pis
on vivia. Tant de bo que els Reis li portin una oportunitat.

]Botigues especialitza-
des en la venda de jo-
guets s’han vist obligades
els darrers anys a fer de
les ofertes especials i els
preus rebaixats el princi-
pal reclam per atreure
compradors i frenar la
caiguda de la demanda.
Cadenes de supermercats
i grans superfícies s’han
apuntat també a fer des-
comptes de més del 50%,
especialment al novem-
bre i a principis de de-
sembre. També s’han
llançat promocions de
2x1 i de joguines de baix
cost (de 5 a 20 euros).
Cada català gastarà 180
euros en joguets i regals.

ADÉU ALS ANYS DE BONANÇA

La Creu Roja va
tornar a demanar
joguines el 2010
arran de la crisi

Recollida. Mossos,
Urbana i Creu Roja han
participat en la recollida
del Carrefour de Reus

>> VE DE LA PÀGINA ANTERIOR
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E ls Reis vénen
d’Orient –o d’An-
dalusia, segons
l’últim llibre del
Papa–, però du-

rant molts anys Ses Majestats
van passar a recollir les Bar-
bies per Montblanc. Abans
que tanqués portes el 1991,
l’empresa Congost, responsa-
ble de joguines tan desitjades
als anys setanta i vuitanta com
l’Autocross, Rescate Espacial
o les mateixes Barbies, tenia la
planta a la capital de la Conca
de Barberà. La fàbrica donava
feina a més de 800 persones,
entre treballadors directes i in-
directes. L’empresa va néixer
als anys cinquanta gràcies a
LluísCongost, un engi-
nyer gironí que havia
treballat al sector de
l’automoció, si bé
abans que s’instal·lés a
Montblanc, a principis
dels setanta, la majoria
d’accions ja pertanyien
a la família de JoanRo-
sell, actual president
de la CEOE, que lla-
vors era director gene-
ral de Congost.
Igual que altres fir-

mes de l’època, com
Exin, Congost orienta-
va el catàleg cap a les
joguines educatives o
d’habilitat. Rescate Es-
pacial, l’Autocross o Laberinto
Congost eren jocs força addic-
tius, reversionats al llarg dels
anys, que posaven a prova la
destresa, i que per això encara
avui segueixen poblant de re-
cords les generacions nascu-
des als anys seixanta i setanta.

Cap al 1975, Congost va arri-
bar a un acord de col·laboració
amb Mattel, que va fer que la
firmacatalana obtingués llicèn-
cia per fabricar les seves prò-
pies Barbies i Big Jim. En vir-
tut d’aquesta col·laboració,
també va produir el viscós
Blandi Blupp als anys vuitanta.
A principis d’aquella dècada,
al seu moment top, l’empresa
facturava prop de 800 milions
de pessetes i donava feina a un
miler de persones, comptant-

hi feines indirectes. “A la fàbri-
ca hi treballaven unes 150 per-
sones. Però també hi havia
moltes dones que cosien a ca-
sa. Tres furgonetes rodaven
sense parar amb encàrrecs i
material”, explica JosepMaria
Blavi, que va ser cap de taller.

Un dels productes més re-
cordats és la Barbie Congost,
que feia servir els motlles i els
patrons Mattel. “N’havíem ar-
ribat a produir 150.000 a
l’any”, recorda Blavi. Alguns
models es van desenvolupar
en exclusiva per distribuir-los
a Espanya i Portugal, si bé en
lamajoria de casos tot elmate-
rial es dissenyava a Mattel,
que controlava tot els procés
amb inspectors.
L’acord amb Mattel va fer

créixer molt el negoci de Con-
gost, però les joguines d’arrel
americana eren molt diferents
i això va desdibuixar el catàleg.
Cap a finals dels vuitanta, la
globalització de la fabricació
de joguines, amb nous centres
de producció i més barats a
l’Àsia, va fer perdre l’interès

del gegant americà
pels seus socis cata-
lans. Congost va per-
dre la llicència per fa-
bricar Barbies i llavors
la família Rosell va de-
cidir reorientar el ne-
goci cap a la fabricació
de plàstics en un nou
emplaçament a Barce-
lona. L’empresa va tan-
car el 1991, i en aquell
moment es van perdre
“patrons i prototips de
joguines històriques,
veritables articles de
museu”, segons Blavi.
Avui nines com la

Barbie 10 Aniversario
en España (1988) cotitzen a
l’alça entre els col·leccionistes.
D’aquesta última, vestida per
Pertegaz, que es venia a unes
2.000 pessetes a les botigues,
se n’han arribat a demanar
més de 400 euros a través
d’anuncis a internet.c

no pot més. Però ajudant, molts
dies marxes amb un somriure
d’orella a orella”, assegura Ji-
ménez.
Les mateixes grans superfícies

i cadenes de supermercats que
fan de la venda de joguines i les
grans ofertes una de les princi-
pals activitats econòmiques de
les festes de Nadal també s’han
bolcat arreu en la recollida de jo-
guines i recursos per evitar que
la crisi acabi castigant elsmés vul-
nerables. A Reus (Baix Camp), el
Carrefour va recollir en només
dos dies (21 i 22 de desembre)
més de 5.000 euros en joguines.
Els clients van donar joguets per
aquest valor i la cadena de super-
mercats va doblar la quantitat,
per arribar als 10.000 euros en jo-
guets. Les joguines es repartiran
entre els nens més desafavorits
de la ciutat. La recollida es va fer
amb l’ajuda de voluntaris de la
Creu Roja. Paral·lelament, agents
dels Mossos d’Esquadra i de la
GuàrdiaUrbana deReus van par-
ticipar en activitats lúdiques per
fomentar la donació de joguines.
A Tarragona, al Parc Central,

la principal gran superfície co-
mercial del nucli urbà, ha organit-
zat també una campanya de reco-
llida de joguets coincidint amb
les festes de Nadal que es tancarà
avui mateix. La iniciativa, que es
repeteix cada any en col·labora-
ció amb la Creu Roja Joventut,
anima els clients a donar la seva
joguina amb un lema prou explí-
cit: “Apropa’ns a la il·lusió! Un
gest, una joguina!”. Tot i que les
iniciatives populars i mediàti-
ques per evitar que cap nen es
quedi sense joguina són antigues,
mai abans com ara les campa-
nyes no havien de socórrer tan-
tes famílies i de tan a prop, de per-
fils socials cada cop més trans-
versals. c

L’Autocross va ser una de les joguines estrella

A la fàbrica de Montblanc, Congost va arribar a fabricar 150.000 Barbies l’any
ÀLEX GARCIA / ARXIU

Les Barbies
Pertegaz cotitzen
com a objectes de
col·leccionisme

QuanlesBarbies
veniendeMontblanc
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M É S V U L N E R A B L E S

Juguetes Congost, que va tancar l’any 1991, va
fabricar a la Conca de Barberà joguines tan
emblemàtiques com l’Autocross o el Blandi Blupp

Els infants, els
nouspobres del
primermón

]Cinc anys de crisi han
arruïnat la societat espa-
nyola fins al punt que un
de cada cinc ciutadans
viu per sota el llindar de
la pobresa, segons l’Insti-
tut Nacional d’Estadísti-
ca, amb uns ingressos
inferiors als 7.355 euros
l’any. Un dels col·lectius
més vulnerables d’aquest
procés d’empobriment
–1,7 milions de famílies ja
tenen tots els membres a
l’atur, més del doble que
al 2010– són les criatu-
res. De fet, l’oenagé Save
the Children ha xifrat en
un 27,2% els nens que a
Espanya viuen a la misè-
ria. Només entre els anys
2007 i 2009 la pobresa
infantil va créixer un
45%, segons l’Observato-
ri Social d’Espanya i la
Universitat Pompeu Fa-
bra (UPF). Càritas i la
Creu Roja han detectat
que cada cop hi ha més
nens a Tarragona amb
problemes de malnutri-
ció i en risc d’exclusió
social. “El pobre ja no és
només el transeünt. Hi
ha famílies senceres, arre-
lades, i entre aquestes,
empresaris que ho han
perdut tot”, diu Eva M.
Jiménez, coordinadora
de Creu Roja Joventut a
Tarragona.

Èxit. La campanya de
Creu Roja Tarragona
ha recollit 2.000
joguines solidàries


