
tv3.cat/marato

C À N C E R

Amb la col·laboració d’

Departament de comunicació
Telèfon: 934444816

comunicacio_fundacio@ccma.cat
Gaspar Fàbregas, 81. 08950 Esplugues de Llobregat

2018
Febrer–Desembre  

• Selecció i comunicació del tema de La Marató del 2018: càncer
• Preparació de les diferents accions de sensibilització i difusió que es posaran 

en marxa abans del programa
• Elaboració dels continguts divulgatius, testimonials i d’entreteniment de La 

Marató. Tot, amb l’assessorament de metges experts en càncer 

Octubre-Desembre
• Difusió de la campanya de sensibilització (espot, díptics, cartells i banderoles)

• Campanya divulgativa amb 5.300 conferències 
als centres de secundària, cívics i biblioteques 

• Celebració de les prop de 3.500 activitats solidàries de suport a La Marató 
• Inscripció, selecció i formació dels voluntaris

Desembre 
Celebració de La Marató de TV3 i Catalunya Ràdio

2019
Febrer-Març 

Concurs d’ajudes a la recerca en càncer

Abril–Setembre
Avaluació internacional dels projectes i selecció dels que rebran finançament 

Octubre 
Lliurament d’ajudes als projectes guanyadors després de la seva aprovació per 

part del Patronat, a proposta de la Comissió Assessora Científica

2020-2023
Desenvolupament dels projectes seleccionats

2024
Simposi: resultats de la recerca en càncer 

finançada per La Marató 2018

2018-2024
El cicle de La Marató 2018

La Marató de TV3
26 anys diuen molt de tu

172.868.124 euros recaptats

793 projectes finançats

377 llocs de feina creats

67.015 conferències sobre 
les malalties

67.885 voluntaris a les seus 
telefòniques

3.000.000 de persones la segueixen cada any

1.000.000 de persones participen cada any 

en les 3.500 activitats organitzades

7.300 investigadors

2.500 investigadors formats

2.441.250 joves sensibilitzats

3.165 empreses han col·laborat

LA GRAN FESTA DE LA SOLIDARITAT 

MOTOR DE LA INVESTIGACIÓ A CATALUNYA 

IMPLICADA AMB EL TALENT CIENTÍFIC 

SENSIBILITZA I DESPERTA VOCACIONS CIENTÍFIQUES 

ACTIVA LA MOBILITZACIÓ CIUTADANA 
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Seus telefòniques

El dia del programa, quatre grans espais acolliran un total de 1.001 
línies d’atenció telefònica per rebre la solidaritat que arriba a través 
del 905 11 50 50. Són Fira de Barcelona, Palau de Congressos de 
Girona, Universitat de Lleida i Port de Tarragona. 
El circuit de recollida dels donatius es posa en marxa amb la 
col·laboració del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el 
Grup “la Caixa” i Movistar. Tot aquest procés i les dona cions rebu-
des són auditades per Pricewaterhouse-Coopers. La Fundació bus-
ca el suport logístic d’un centenar d’institucions i d’empreses amb 
l’objectiu que tot aquest desplegament es pugui fer a cost zero.

Voluntariat

El 16 de desembre, 3.400 voluntaris respondran les trucades de 
donatius des de les quatre seus telefòniques i duran a terme al-
tres funcions necessàries per al funcionament d’aquests centres 
d’operacions i dels programes de TV3 i Catalunya Ràdio. Formen part 
d’aquest gran col·lectiu membres d’associacions de voluntariat, per-
sones a títol individual, cares conegudes i professionals de les en-
titats col·laboradores de La Marató i de la Corporació Catalana de 
Mitjans Audiovisuals.
Com l’any passat, el sistema d’assignació de places es farà a través 
d’un sorteig entre totes les persones inscrites del 17 al 31 d’octubre 
en el formulari en línia que es troba al web de La Marató.

 

Campanya de difusió 

La reconstrucció de la his-
tòria real d’una dona que ha 
superat un càncer de mama 
protagonitza la campanya 
gràfica d’aquest any, que es 
difondrà per tot Catalunya 
mitjançant díptics, cartells i 
banderoles municipals. Una 
sèrie d’instantànies acom-

panyades de l’eslògan “La investigació dona vida” mostren el procés 
viscut per una persona fins a arribar a la curació, fent èmfasi en la 
capacitat de la recerca per augmentar la supervivència i la qualitat 
de vida dels pacients. Una altra peça fonamental de la campanya de 
difusió serà l’espot, que s’emetrà a partir del mes de novembre. 
Des d’ara, i fins al dia del programa, es podrà seguir l’actualitat del 
projecte a través del web, de nombroses informacions digitals i de la 
revista Món Marató, que s’editarà a finals de novembre. 
El món cultural tornarà a donar el seu suport a La Marató amb la 
13a edició del disc i l’11a del llibre. També s’hi sumaran els teatres 
d’arreu de Catalunya. 

Acció divulgativa

Al voltant de 225.000 joves s’acostaran a la realitat mèdica i huma-
na del càncer gràcies a una intensa campanya educativa que durarà 
fins la mateixa setmana del programa. Més de 300 divulgadors de 
la salut oferiran 5.300 sessions en un miler de centres educatius de 
Secundària, centres cívics i biblioteques de Catalunya. Durant les xe-
rrades, els joves veuran un vídeo divulgatiu que combina el testimoni 
de persones que tenen càncer amb l’explicació de l’oncòloga i investi-
gadora Joana Vidal. Hi parti-
cipen les “influencers” Pau-
la Gonu, Juliana W i Maribel 
Granados, coneguda a Insta-
gram com a “Mepidolavida” 
i Blaumut, que ha regalat a 
La Marató la cançó “Partícu-
les”, inspirada en els testi-
monis del vídeo. Després de 
les conferències, les classes 
podran participar en la 20a 
edició del concurs “Pinta La 
Marató”, que convida els jo-
ves a reflexionar i expressar de manera artística en un cartell la seva 
visió sobre la malaltia objecte d’aquesta edició. 

Participació ciutadana 

Entorn d’1 milió de persones participaran en les prop de 3.500 activi-
tats populars que, novament, entitats i col·lectius organitzaran per tot 
Catalunya per sensibilitzar i recaptar fons per a La Marató.  L’esport, 
la música, la gastronomia i les tradicions ompliran de festa solidària 
les 42 comarques catalanes i s’estendran també a l’estranger. Totes 

aquestes activitats es podran 
consultar en un mapa interac-
tiu al web de La Marató.
Centenars de pancartes pen-
jades als municipis catalans, 
per iniciativa dels seus ajunta-
ments, contribuiran a crear el 
clima participatiu que sempre 
acompanya aquest projecte. 

A Catalunya Ràdio, 
de 08.00 a 13.00, 
amb Roger Escapa.

A TV3, 
15 hores de programa, 
a partir de les 10.00, 
amb Gemma Nierga 
i Ramon Gener.

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies
Coordina les tasques de voluntariat i col·labora en la distribució de 
la campanya de sensibilització i difusió als centres educatius

Grup “la Caixa”
Posa a l’abast de La Marató tota la seva infraestructura de mitjans 
tècnics i humans per recollir i gestionar els donatius

Movistar
Instal·la les línies telefòniques a les 4 seus de La Marató i vetlla per 
les connexions necessàries per rebre les donacions

Ogilvy
Crea la campanya gràfica i audiovisual per a la promoció i difusió de 
La Marató

Col·laboradors institucionals 

tv3.cat/marato
C À N C E R

16 de desembre. 27a edició

Només el 16 de desembre, 
dia de La Marató, trucant al:
- 905 11 50 50 
- Des de l’estranger: 0034 933 25 81 82

A través de dispositius: 
tv3.cat/marato i de l’app Bizum

Caixers automàtics de CaixaBank 

Transferència bancària a CaixaBank 
Número de compte: 
ES94 2100 0555 34 0202122222 
Des de l’estranger: 
BIC/SWIFT CODE: CAIXESBBXXX

DONATIUS OBERTS TOT L’ANY

El càncer és la primera causa de mort entre els homes i la segona 
entre les dones. Malgrat els avenços que s’han fet en els últims anys, 
la incidència continua sent molt alta: es calcula que, al llarg de la vida, 
en tindran 1 de cada 2 homes i 1 de cada 3 dones. Els recursos de La 
Marató 2018 impulsaran la recerca per aconseguir nous mètodes de 

prevenció, de diagnòstic i tractaments més eficients que augmentin la 
supervivència i la qualitat de vida dels pacients, entre els quals, la im-
munoteràpia i la biòpsia líquida, dues de les tècniques més innovado-

res en què actualment treballen els investigadors. 
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