
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Aquest any la 26a edició de La Marató de TV3, que es farà el 17 de desembre i estarà  
dedicada a les malalties infeccioses, desplegarà la seva capacitat de sensibilització i 
mobilització social en benefici de la recerca. 
 
 
La 26a edició del programa es farà el diumenge 17 de desembre i estarà dedicada a les 
malalties infeccioses, un grup de malalties que causen una de cada tres morts al món i que, 
segons els experts, es convertiran en un greu problema de salut pública. Aquestes malalties 
són causades per la invasió o proliferació de microorganismes que es multipliquen en el cos 
humà fins a perjudicar-lo, i poden ser causades per virus, per bacteris, per protozous o per 
fongs. 
 
 
La Marató tractarà tot un conjunt de malalties infeccioses i complicacions derivades d'una 
infecció o del seu tractament que, per la seva incidència i creixement, s'han convertit en àrees 
prioritàries de l'assistència i la recerca a Catalunya.  
 
 
Entre els casos més preocupants de malalties infeccioses hi ha la sèpsia, que passa quan una 
infecció bacteriana es dissemina per tot el cos, afecta altres òrgans i provoca, en molts casos, 
la mort. Cada any, a Catalunya, se'n detecten uns 20.000 casos, i causa la mort de més de 
3.500 persones, unes deu al dia. 
 
 
Dins de la promoció social prèvia a La Marató, La Fundació impulsa una campanya divulgativa 
eficaç que difon el coneixement sobre les malalties objecte del programa. A mitjans d’octubre 
s’iniciarà el cicle de conferències als centres educatius de secundària i centres cívics de tot 
Catalunya. 
 
  



Coordinades per la Fundació La Marató de TV3 i amb el suport dels equipaments del 
Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, les conferències les impartiran professionals 
de la medicina*: metges, infermeres, estudiants de 6è de medicina, biòlegs, psicòlegs, ... 
(facilitats per la Fundació).  
 

o Els conferenciants* cobren aquestes sessions que es paguen a 40 euros per 
conferència, més quilometratge (si s’escau). A l’import li serà practicada la 
corresponent retenció d’impostos 
 

o Abans de l’inici del període de conferències hi ha una sessió de formació i de 
lliurament de material 
 

o La Fundació lliura als conferenciants els elements audiovisuals necessaris: vídeo 
escoles, vídeo divulgatiu La Marató, power-point malaltia, informació Pinta La Marató 
 

o Els conferenciants han de facilitar a la Fundació la seva disponibilitat d’horaris i àrea 
geogràfica 

 
o La Fundació assigna i comunica als conferenciants les dades i dates dels centres on 

han d’impartir les conferències 
 

o Període de conferències: del 17 d’octubre al 18 de desembre 
 

o Horari de les conferències: de 8,00 a 20,00 h. de dilluns a diumenge 
 

o La duració de les sessions és d’una hora  
 

o Les sessions es fan en català 
 

o Les conferències s’imparteixen als centres educatius de secundària i centres cívics i 
culturals de tot Catalunya 

 
L’objectiu d’aquesta acció és donar a conèixer el tema que es tractarà a La Marató i despertar 
l’esperit solidari cap a les persones afectades i les seves famílies.  
 
Aquesta campanya és una potent eina de conscienciació i educació. Des del 1996 s’han fet més 
de 51.000 conferències, que han arribat a més d’un milió de joves. 
 
Aquestes conferències estan adreçades als alumnes de 12 a 18 anys de secundària, Batxillerat , 
Cicles Formatius i al públic en general.  
 
Els centres educatius i cívics de tot el territori trien lliurament el dia i l’hora de les xerrades, 
que són gratuïtes per als centres. Les sessions van acompanyades de material gràfic: fulletons, 
adhesius i cartells i suport de material audiovisual: vídeos divulgatius didàctics sobre la 
malaltia i La Marató, amb el testimoni de metges i de persones malaltes afectades. 
 
Dins d’aquesta campanya, s’organitza també el Concurs Pinta La Marató. Els joves poden 
participar en el concurs “Pinta La Marató”, del qual s’han celebrat 16 edicions, per expressar 
artísticament com entenen les malalties a partir de la seva sensibilitat i potencial creatiu. 
 



Per a més informació, podeu trucar als telèfons 93 444 48 30 / 444 48 44, o adreçar-vos a: 
conferencies@ccma.cat, també podeu consultar la pàgina web de la Fundació La Marató de 
TV3: www.tv3.cat/marato 
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