
 

                             

 

 

 

 

 

CAMPANYA SOLIDÀRIA “1 euro per la Nadia”  

La Nadia Nerea és una nena única. No pots trobar una foto en la qual no estigui somrient. Impossible. 
Sempre tracta d'agradar als altres, de fer feliços als quals tenen la sort de conèixer-la. La Nadia té una 
malaltia “rara”, d'aquestes de la qual solament es coneixen 32 casos a tot el món. La seva malaltia 
neurodegenerativa,  que rep el nom de Tricotiodistrofia, porta a aquesta petita a necessitar operacions 
per sobreviure cada poc temps. «Al principi ens van donar molt poques esperances de vida, però gràcies 
a les operacions hem aconseguit quatre anys més», explica Fernando, el pare. La propera intervenció  
que té un cost aproximat de 112.000€ ha de ser ben aviat. Necessitem ajuda. Nadia necessita que li 
regalem aquest Nadal temps i nosaltres que treballem amb ella us demanem la vostra inestimable 
col·laboració 

Aquesta família ha anat costejat moltes de les operacions que la Nadia ha necessitat amb la intenció 
d'allargar la vida de la seva filla el màxim possible mentre els científics busquen una cura. Però al 2012 
es van veure obligats, per primera vegada, a demanar ajuda per sufragar les despeses d'una urgent i 
costosa operació a la qual no podien fer front. Són molts  els  creatius i professionals de la comunicació 
que han fet seu el repte de Nadia, i han organitzat campanyes de recollida de fons. Com els més de 25 
músics espanyols que van decidir col·laborar en un vídeo, en el qual van participar, entre altres, artistes 
com Pau Donés, Coque Malla, Alejo Stivel, Mala Rodríguez, Maldita Nerea i Russian Red. També s’han 
fet calendaris solidaris amb la participació de molt actors espanyols i periodistes; Susana Griso, Cristian 
Gálvez, Eduardo Gómez, Jose Luís Gil, Jordi Rebellón. Gràcies a aquesta acció i a la repercussió que va 
tenir en els mitjans i xarxes socials, milers de persones van acabar involucrant-se en la crida. Programes 
de televisió, diaris i gent del poble es van unir a la crida. La campanya va ser un rotund èxit, La Nadia va 
aconseguir els diners que necessitava per seguir combatent els estralls de la seva estranya malaltia. Tot 
un exemple de mobilització solidària que va cristal·litzar en la creació de la Fundació Nadia Nerea. Al 
capdavant, com no, estan els pares d'aquesta nena, els valents Marga i Fernando, el Fernando es 
defineix com una persona molt positiva, que sempre ha pensat en el que es podia fer. Ara el Fernando 
està lluitant fort amb la seva pròpia malaltia i és per això que ens necessiten més que mai. 

A Stimulus Vitae pensem que el benestar dels nostres petits i adolescents és el més important i en 
aquest cas necessitem la vostra col·laboració, per això se’ns ha acudit posar en marxa la nostra pròpia 
campanya “1 euro per la Nadia”  i posar entre tots el nostre granet de sorra des del Pirineu i comarques 
veïnes. 

El resultat de la recollida es publicarà a la revista viure als Pirineus del mes de Gener perquè tots la 
coneixeu. 

Trobareu guardioles a escoles i altres establiments de La Seu d’Urgell i comarca. 

Si voleu participar amb la recaptació i necessiteu una guardiola poseu-vos en contacte amb nosaltres. 

Mil gràcies a tots. 
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