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RESUMEN / ABSTRACT
Mi trabajo se basa principalmente en la ONG CC Ayuda al Desarrollo. El interés que tuve con esta
se debió a que durante el confinamiento, mi abuela me contó muchas experiencias sobre su vida
y una de ellas era la de un voluntariado que realizó al orfanato Kissito a Burkina Faso con una
ONG de Sant Sadurní d'Anoia. A partir de ahí decidí realizar el trabajo de investigación sobre esta
organización y la cultura de Mali, que es el primer país donde comenzaron a contribuir. Lo que
encontrará en este trabajo es una explicación de qué son las ONGs y una introducción a la cultura
de Mali. Aparte de estos temas, también hay la explicación de la historia de esta organización y
los proyectos que han realizado en Mali. Finalmente, decidí hacer una encuesta para ver qué
conocimiento tiene la sociedad sobre estas y cuál es su implicación sobre ellas.
El principal objetivo ha sido ver en qué condiciones tanto sociales, políticas como ambientales
se encuentra el país y de qué manera esta ONG ha contribuido en mejorarlo.

My project is mainly based on the NGO CC Ayuda al Desarrollo. The interest I had with this one
was because, during the lockdown, my grandmother told me many experiences about her life
and one of them was that of a volunteer she did at the Kissito orphanage in Burkina Faso with
an NGO from Sant Sadurní d'Anoia. From there I decided to do research on this organization and
the culture of Mali, which is the first country where they started to contribute. What you will
find in this work is an explanation of what NGOs are and an introduction to Mali’s culture. Apart
from these topics, there is also an explanation of the history of this organization and the projects
they have carried out in Mali. Finally, I decided to do a survey to see what knowledge society
has about these and what their implication is about them.
The main objective has been to see what social, political, and environmental conditions the
country is in and how this NGO has contributed to improving it.
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1.INTRODUCCIÓ
Per res del món m’hauria imaginat que una tarda de reflexions i xerrades amb la meva àvia
durant el confinament em portaria a fer aquest treball de recerca. Tot va començar el 4 de maig
del 2020 quan ella em va explicar l’experiència que va tenir a l'orfenat Kissito de Burkina Faso
amb CC ONG Ayuda al Desarrollo. Anys enrere, ja m’havia parlat sobre un voluntariat que havia
fet l’any 2002, però no li havia donat gens d’importància, ja que em semblava una experiència
tan fascinant com altres que havia viscut en aquella època. Tot i això, aquest 4 de maig va haverhi alguna cosa que em va fer pensar que era un tema que valia molt la pena explicar, si més no
el concepte d’ONG i la funció que fan aquestes; però ja que em posava a investigar sobre aquest
tema, per què no centrar-me en l’organització en la qual la meva àvia va participar? Així va ser
com fa sorgir el meu treball de recerca i com, a través d’aquesta organització, he acabat
desenvolupant el tema de les ONGs i la cultura de Mali, que és el primer país on van executar
un projecte l’entitat estudiada.
Primerament, havia pensat fer el treball de recerca sobre els refugiats; després, però, vaig
decidir marxar a estudiar el 2n de batxillerat a EUA i ja em vaig despreocupar del projecte. Dos
mesos més tard d’estar confinats, vam decidir amb la meva família que no era un bon any per
marxar a l’estranger i el vaig haver de posar en marxa una altra vegada. Tornava a tenir la idea
al cap de fer-lo sobre els refugiats, però vaig estar buscant sobre diversos temes en els quals em
podia centrar i no trobava res que em motivés prou. Quan la meva àvia em va parlar sobre el
seu voluntariat, vaig pensar que podia fer un bon treball de recerca i a partir d’aquí vaig
començar.
Durant els mesos de confinament vaig pensar que si la situació millorava, podia anar a Mali a
participar en algun projecte d’aquesta ONG, però en veure que res canviava, vaig veure que no
podria ser possible i per això vaig acabar decidint de fer-li una entrevista al fundador, la qual l’he
inclòs a la part pràctica del treball. Tot i això, el meu objectiu personal de participar en algun
projecte de Mali no està descartat; si tot va bé i la Covid ho permet, destinaré unes setmanes de
l’estiu vinent a realitzar part d’algun dels projectes que us explico al treball.
La hipòtesi d’aquest treball d’investigació descriptiva, doncs, ha estat la següent: CC ONG Ayuda
al Desarrollo, desenvolupen i duen a terme projectes econòmics i socials a la zona de Mali, ja
que es tracta d’un país amb escassetat de recursos.
Els objectius han estat veure en quina situació es troba Mali, què és una ONG, quina és la història
de CC ONG Ayuda al Desarrollo, quins projectes han desenvolupat a aquest estat i finalment què
en pensa la societat sobre aquestes entitats.
4

2. MALI
2.1 Dades Generals

L’estat de Mali està situat a l’Àfrica Occidental i té una superfície de 1.240.192 km2 amb una
població aproximada de 20.000.000 habitants. Aquesta població no la podem saber exactament
a causa de falta d’infraestructures administratives:
El riu Níger fa de frontera natural que limita tres zones en l’estat: el desert del Sàhara, el Sahel,
i la sabana subtropical.
●

Un 12% del desert del Sàhara és en territori malinès i no es troba vegetació.

●

El Sahel és la franja de la sabana entre el nord (desert del Sàhara) i el sud (sabanes
subtropicals); creua el continent d’est a oest (des del Senegal fins a Sudán). En aquesta
franja es troben altes temperatures, però a vegades pluges que permeten el creixement
de vegetació com el mill, un dels aliments bàsics de Mali. La sabana es tracta d’una zona
on hi ha escassetat d’arbres, però sí que es poden trobar plantes herbàcies, arbustos i
petites concentracions boscoses. Aquesta zona és més humida i la flora és més
abundant; la qualitat del terreny és més favorable al cultiu.

Figura 1. Zona del Sahel FONT: ¿Qué es el Sahel? (En

Figura 2. Riu Níger que delimita zones de Mali

línia) Wordpress (16 de juny dels 2012) Link

FONT:

cv

Wikipedia, la enciclopedia lliure (23 de febrer de

Niger

river

map

(En

línia)

2015) Link

La capital d’aquest país és Bamako i es situa al sud-oest. Mali és un dels països més pobres del
món on es pot veure reflectit a la renda per càpita que és de 1500 dòlars de mitjana anuals el
que equival a uns 125 dòlars al mes.
Es caracteritza per no tenir gaire altitud i utilitzen el riu Níger com a principal mètode pel
transport comercial del país. En ser un país amb altituds baixes, els rius solen inundar els sòls
5

durant l’època de pluja i això fa que la terra sigui més fèrtil. Mali és un dels països més grans
d’Àfrica però amb una densitat de població baixa situada majoritàriament al costat del riu Níger.1

2.2 Història

El 1898 els francesos van envair Mali i a causa d’això, el 1945 es va crear una oposició al règim
anomenada l’Union Sudanaise. El 1956 i 1957 van guanyar les eleccions i el 1959 es va agrupar
amb el Senegal. Seguidament, el 1960 van poder aconseguir la independència i es va posar al
cap del govern el president de la US, Modibo Keita. El 1868, l’exèrcit va fer un cop d’estat i el
govern de Keita no va poder resistir; l’exèrcit va imposar una dictadura militar i es va posar al
tron Moussa Traoré. El 1974 es va aprovar una nova constitució on definia el govern com a forma
de règim militar d’un únic partit anomenat Union Démocratique du Peuple Mailen que va aplicar
una forta repressió a l’oposició. Tot i això, es van haver d'enfrontar diverses vegades a grups
d’estudiants i militars opositors; aquests grups van intentar fer un cop d’estat el 1980, però no
va tenir èxit. El 1985, Traoré va tornar a ser escollit a les eleccions i el 1984, va fer un pacte amb
Algèria sobre les seves fronteres i el 1986 amb Burkina Faso. Tot i que durant aquests anys es
van veure unes millores econòmiques, hi havia una gran part econòmica de l’estat hipotecada
que portava a un gran endeutament de cara al futur.
El març del 1991 el militar Touré va detenir a Traoré. Aquest arrest va sorgir de diverses
manifestacions que s’havien produït en contra de Traoré i que havien provocat morts; estaven
protagonitzades principalment per estudiants, mestres i funcionaris. D’aquesta revolta, va
originar el Comitè Provisional de Salvació Popular, encapçalat per Touré, que va acabar formant
una nova constitució.
Les eleccions del 1992 van ser guanyades per l’Aliança Democràtica al Mali posant al tron Alpha
Oumar Konaré; aquest, un any més tard va condemnar a mort a l’expresident Traoré i ajudants
pròxims a ell tot i que després va canviar de pensament i els va canviar el càstig. El 1992, Konaré
va signar un acord amb la guerrilla tuareg que consistia a integrar contraris seus a l’exèrcit a
canvi que els hi donava una posició social privilegiada a la zona del nord. Tot i això, el 1995 el
ministeri de defensa començà una repressió contra els grups tuaregs que no acceptaven el
pacte, però finalment el 1996, la zona nord del país es trobava pacífica. Konaré va poder parar
l’impacte negatiu que hi havia amb la baixada del franc i això va fer que a les següents eleccions
tornés a guanyar tot i tenir una petita oposició. Quan el mandat de Konaré va acabar, es va posar
1
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al tron una altra vegada el 2002 Touré tot i que a l’octubre del mateix any va acabar dimitint. El
conflicte amb els tuaregs va tornar a sorgir, grups similars al Al-Qā‘ida van tornar a agafar força
i això va fer que tornés a haver-hi una tensió interna dins el país.
El 2010, el nord del país es va convertir en zona de terrorisme i per això Mali, Algèria, Mauritània
i el Níger es van unificar com una força per anar en contra d’aquests.
Finalment el març del 2012 va haver-hi un cop d’estat contra Touré i un mes més tard els tuaregs
van declarar la independència. El grup tuareg Anṣār al-Dīn, va passar a ser l’oposició més forta
en aquell moment i amb la col·laboració del Moviment Nacional d’Alliberament d’Azawad va
anunciar l’estat islàmic. Tot i això, el novembre la Unió Africana i la Comunitat Econòmica dels
Estats de l’Àfrica Occidental van decidir fer una acció militar contra la zona del nord. Quatre
mesos més tard es va admetre una ajuda internacional per restaurar Mali després de tots els
aldarulls que s’havien produït.
Una part dels tuaregs va signar un acord amb el govern, però dies més tard es va tornar a produir
violència als carrers a causa d’enfrontaments per l’assassinat de periodistes francesos
suposadament per forces armades islamistes.
A l’agost següent, es van celebrar unes noves eleccions presidencials on el guanyador va ser
Ibrahim Boubacar Keita.
El Moviment Nacional per l'Alliberament de l'Azawad es va apoderar d’algunes zones del nord
el maig del 2014 i al setembre van començar a pactar acords amb el govern. Un any més tard,
l’exèrcit francès va matar dues persones molt importants del grup Al-Qā‘ida per suposadament
participar en l'assassinat dels periodistes francesos.
Finalment el juny del 2015, el Moviment de Coordinació d’Azawad va arribar un acord amb el
govern2.

2.3 Cultura
La seva cultura està molt relacionada amb els rituals i les celebracions, presents en
esdeveniments com la circumcisió, el pas a la vida adulta, la caça… L’art també té un paper molt
important en la seva vida quotidiana, juntament amb la religió i el tracte amb allò numinós3.
Per altra banda, la música els és necessària per a comunicar-se, ja sigui per mantenir el contacte
amb el món dels esperits o bé per transmetre informació.
2

Informació cercada a la pàgina web de l’enciclopèdia catalana, l’enciclopèdia britànica i national

geographic
3

Numinós: terme relacionat amb l’esperit que té consciència d’allò que és terrible i, alhora, fascinant.

Terme cercat a la pàgina web infomag
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Dins les ètnies malineses, és de vital importància el paper d’aquell individu encarregat de
transmetre el coneixement. Aquest es dedica a fonamentar les pautes morals de comportament,
mostrar quin ordre social i polític s’ha de mantenir i oferir explicacions davant les preguntes
relacionades amb l’existència. Així doncs, té una funció semblant a la que tindria un professor
en el nostre país.3

2.4 Música

La música d’aquest estat està molt influenciada per l’antic Imperi de Mandinka de Mali.4 Durant
aquest període, es van formar els anomenats griots o jalis, uns cantants de la cort real que
cantaven melodies relatant els fets dels seus monarques. Actualment, aquests són els que
s’encarreguen de transmetre la tradició del seu país, tant
del passat com del present a la població a través de la
música. Tots ells també tenen molta capacitat vocal i una
gran facilitat per interpretar. En aquest país, els homes són
els músics i les dones, o també anomenades jalimosolu, són
les encarregades de cantar.
Els instruments més utilitzats pels malians són:
-

Guitarra de 21 cordes, o també anomenada, kora

-

Ngoni

-

Tambors com el djembe, la tama o els doundoun

Figura 3. La kora. FONT: Kora - the
sound of culture. (En línia). Google sites
Link

Actualment, però, els griots més moderns han arribat a incorporar trompetes, trombons i fins a
guitarres elèctriques.5

Figura 4. La ngoni. FONT:
N’GONI

arpa

Kamele

Ngoni. (En línia) Com.ar

2.5 Escultura

Link

Figura 5. El djembe. FONT:
Djembé Senegal Grande.
(En línia). Brycus Link

3
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4

Antic imperi de Mali: va persistir entre el 1230 i 1600

5
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L’escultura a Mali es representa sobre fusta i, algunes vegades, es poden arribar a realitzar
figures de bronze. El poble que destaca en aquest àmbit és el Bambara, que es troba molt per
sobre de la resta, ja sigui en la qualitat, l’originalitat o el disseny. Algunes de les peces que
realitzen són els chiwaras, que són un símbol de proclamació de la tribu, o els flanitokele.
També trobem els Dógon, un poble no tan especialitzat en l’escultura però sí famós per les seves
màscares anomenades kanaga.

Figura

6.

Chiwara.

FONT:

Figura

7.

Figura 8. Kanaga. FONT: La

Chiwara. (En línia) Viquipèdia,

Flanitokele. FONT:

danza “Kanaga” entre los

l’enciclopèdia lliure Link

Human. (En línia).

Dogon. (En línia). Blogspot

Uiowa Link

Link

2.6 Literatura

No és un art molt potenciat entre el poble de Mali ni tampoc és famós per la seva temàtica.
El problema del no ús de la literatura provoca que històries de les ètnies malineses es vagin
perdent perquè no es redacten. Sí que és cert que molts ancians les expliquen a les generacions
futures, però hi ha ocasions en què aquests no són a temps a narrar-les i es perden per sempre.
Tot i això, s’ha començat a utilitzar una llengua anomenada Bambara, amb la qual es pretén
mantenir-la en el futur per tal de no oblidar les històries de tota aquesta gent gran.6

6
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2.7 Fronteres i divisió territorial
L’estat de Mali té una longitud de frontera amb altres 7 països de 7543 km. Aquest fa frontera
amb:
●

Argelia: 1376km

●

Níger: 821km

●

Burkina Faso: 1000km

●

Costa de Marfil: 532 km

●

Guinea: 858 km

●

Senegal: 719 km

●

Mauritània: 2237 km

Aquest país es divideix en vuit regions i un districte. Al nord es troben les regions de Gao, Kidal i
Tombuctú amb una ocupació d’aproximadament el 65% del territori. Tot i que ocupen molta, en
aquesta zona hi ha molt poca densitat de població a causa que es troba el desert del Sàhara. Al
sud es troben les regions de Kayes, Kulikoró, Mopti, Segú i Sikasso i el districte de Bamako.7

2.8 Clima
Mali es caracteritza per tenir climes molt diferenciats a causa de la seva extensió de territori. Es
troba dins la zona intertropical (zona entre el tròpic de càncer i el de capricorn) i durant l’any
podem trobar dues estacions:
●

Estació càlida: entre novembre i maig

●

Estació plujosa: de juny a octubre

Tot i poder diferenciar aquests dos períodes, aquests estan molt influenciats per l’aridesa, les
temperatures constants i la sorra del desert del Sàhara. La temperatura mitjana és superada pels
30 graus centígrads i les precipitacions solen ser abundants però quasi mai torrencials. L’estació
càlida està caracteritzada pel vent sec harmattan, que aquest prové del desert i fa que durant
aquesta època hi hagi núvols de pols al llarg del país; durant aquest període les temperatures
poden arribar als 50 graus centígrads. Durant l’estació plujosa trobem precipitacions regulars, la
humitat augmenta i en moltes ocasions el cabal del riu puja i fa que es produeixin inundacions a

7

Informació cercada a la pàgina web de la Viquipèdia
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les zones del voltant. Al següent climograma podeu veure les estacions diferenciades que es
troben durant l’any: 8

Gràfic 1. Climograma sobre el clima de Mali. FONT: Climate conditions in Mali (En línia)
Hotel Amitié Bamako (Data de publicació desconeguda) Link

2.9 Població i llengües
A Mali podem trobar aproximadament 25 grups ètnics d’origen subsaharià majoritàriament. És
costum tenir molts de fills, però també existeix una alta mortalitat infantil a causa de falta de
recursos sanitaris. A causa d’això, l’esperança de vida no és superada majoritàriament pels 50
anys. La taxa d’alfabetització és baixa, situant-se als voltants del 35%, més alta en homes que en
dones. L’idioma oficial de Mali és el francès a causa de la invasió francesa (1898) però la majoria
de la població parla el bambara. També es parlen altres llengües com el malinke, el khansonke,
el Wasulunka, el soninke, el bwa, el moore, el senufo, el minianka, el fula i el tekulor.9

2.10 Religió
A la regió de Mali trobem principalment 3 religions:

8
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●

Sunnisme: és la principal religió derivada de l’islam i representa gairebé un 95% de la
població. Aquesta religió representa un 90% aproximadament dels musulmans de tot el
món.

●

Cristianisme: representa una part molt petita de la població

●

Animisme: aquest es caracteritza pel pensament en allò no humà, és a dir, espiritual

En el gràfic següent podem veure el percentatge de població practicant de cada religió:

Grafic 2. Font pròpia
Aquest gràfic està basat en dades del 2010 degut a que no s’han trobat dades més recents.10

2.11 Activitat econòmica
Només un 1,7% del seu terreny és cultivable ja que una gran àrea del país és dominada pel desert
del Sàhara. Tot i això, aproximadament tres quartes parts de la població es dedica al sector
primari, concretament a l’agricultura i la pesca mentre que la gent restant es dedica al sector
terciari. L’economia d’aquest país depèn totalment de l’exportació de l’or i els productes
agrícoles. Els productes als quals extreuen més rendiment econòmic son: el cotó, l’arròs, el blat
de moro, entre d’altres11.

10

11
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3. ONGs
3.1 Què és una ONG?

Segons l’enciclopèdia lliure, Viquipèdia, una ONG és una associació sense ànim de lucre,
dedicada a tasques amb finalitats solidàries i que no pertany ni ha estat creada per cap Estat o
algun tipus d'institució estatal, nacional o internacional.. Pot ser una associació, una fundació,
una cooperativa… però mai dependrà de l’administració pública. Algunes de les activitats que
realitzen són les següents: protecció del medi ambient, incorporació de les noves tecnologies,
assistència sanitària, protecció dels drets humans, promoció de l’educació, etc. Els participants
d’una entitat com aquesta poden treballar a escala local, regional, nacional o internacional.

3.2 Objectiu

El principal objectiu d’aquestes entitats és millorar els aspectes d’una comunitat concreta de
forma voluntària sense extreure’n un benefici econòmic. Així doncs, estaran formades per
ciutadans que comparteixen una mateixa missió, la qual és la recerca de la transformació social
i la millora de la qualitat de vida. Tots aquests voluntaris tenen una responsabilitat molt gran
perquè han d’aconseguir que hi hagi un desenvolupament de les poblacions en què es troben i
evitar que segueixin en el cercle de la pobresa.

3.3 Característiques principals
Una ONG es podrà reconèixer únicament si compleix amb les següents característiques:
1. Tots els beneficis que s’extreuen d’aquestes han de recaure sobre els membres d’una
comunitat. Per això, prèviament, s’han hagut de realitzar unes tasques amb les quals
s’hagin extret uns interessos per destinar-los a aquestes persones.
2. Promouen la participació i l’autogestió, el que permetrà que els grups a qui vagin
destinats les accions puguin subsistir sense l’ajuda d’aquestes entitats.
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3. No busquen substituir a l’Estat, sinó que intenten complementar les seves funcions. A
més, mai intentaran reemplaçar-lo en aquelles àrees en què encara no hi hagi la seva
presència.
4. Persegueixen el benefici comú, per tant, tot el que s’extregui dels projectes realitzats en
les diverses comunitats seran completament dirigits a aquestes.
5. Són neutrals, és a dir, mai es posicionaran en cap bàndol de la política12

3.4 Tasques
Un voluntariat pot estar destinat a diversos propòsits, els quals cadascun tindrà uns objectius
diferents i unes tasques a realitzar diverses. Les principals són:
●

Assistencial. Està basada, principalment, en l’altruisme i el voluntariat en casos en què
la població es troba en una situació de vulnerabilitat. Un exemple serien les accions
d’emergència humanitària que es realitzen després que s’hagi produït una guerra.
Aquestes són conseqüència de fam o bé d’epidèmies i provoquen que molts nens quedin
orfes. La tasca dels membres d’una ONG, doncs, seria procurar que aquests infants
poguessin accedir als seus drets fonamentals i tenir un lloc on viure, assistir a l’escola,
gaudir d’una bona salut, etc.

●

Desenvolupament social. Aquesta tasca es centrarà a desenvolupar projectes, els quals
tinguin com a objectiu combatre la pobresa, l’exclusió, la desigualtat entre l’home i la
dona… Estaran enfocats, també, en aconseguir que el grup de persones a les quals s’hi
destinen puguin autogestionar-se i no dependre dels voluntaris per viure en una societat
organitzada correctament.

●

Prestació de serveis. Per realitzar aquesta labor, és necessari que hi hagi un vincle amb
el Govern i les institucions oficials, ja que l’objectiu principal és oferir uns serveis
essencials a la població. Algunes d’aquestes serien educació, sanitat, feines... 13

12
13

Informació extreta de la pàgina web UNHCR ACNUR
Informació extreta de la pàgina web UNHCR ACNUR
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3.5 D’on obtenen els recursos?

Hi ha diverses maneres d’aconseguir fonts per a destinar-los a una ONG. Aquestes són:
●

Col·laboració dels ciutadans, com per exemple, el recapte d’aliments.

●

Aportacions de l’Estat, ja sigui econòmicament o a través de matèries de primera
necessitat.

●

Cobrament dels serveis realitzats durant el voluntariat.

●

Generació pròpia dels ingressos, a partir de l’organització d’esdeveniments, la venda de
productes artesans o de vestimenta… 14

3.6 Ajudes
Quan s’ha produït una guerra, hi ha fam en un país o han tingut lloc altres esdeveniments que
requereixen ajuda, són necessàries altres aportacions, a part dels voluntaris.
Els metges en són un clar exemple, ja que quan hi ha una pandèmia, una catàstrofe que ha
ocasionat molts ferits o, simplement, una malaltia contagiosa és necessària la seva ajuda per
vacunar, realitzar intervencions quirúrgiques…
Per altra banda, trobem totes aquelles persones que es dediquen a l’enviament de tones
d’aliments i aigua imprescindibles per cobrir les necessitats bàsiques de les famílies. Tots ells ho
faran a través dels seus mitjans mòbils o, si no, l’ONG hauria de pagar el lloguer d’uns vehicles
per tal que els productes poguessin arribar a lloc.
Per últim, hi ha voluntaris que aporten una ajuda molt gran a les ONG; aquests són els
professors. Moltes vegades, la societat és analfabeta i és necessari que comprenguin les feines
bàsiques, com seria l’agricultura o la ramaderia, per extreure’n els beneficis que ofereixen.
Encara que sembli una tasca relativament senzilla, no tots els membres d’una ONG són capaços
de realitzar-la i ensenyar correctament als alumnes.

14

Informació extreta de la pàgina web UNHCR ACNUR
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3.7 Quins passos s’han de seguir per crear una organització sense ànim de lucre?

1. Descripció de l’objectiu de l’ONG, quins projectes tenen pensat realitzar i de quina
manera es duran a terme.
2. Redacció dels estatuts, en aquests haurà de constar el nom de l’organització (no pot ser
el mateix que una altra), on tindran la seu, en quins llocs del món faran ajuda
humanitària, quins són els seus objectius i quines activitats duen a terme per recollir
fons, quins són els membres que la componen, de quina manera sostenen l’organització,
ja sigui a través de subvencions, capital aportat pels socis...
3. Decidir quina forma jurídica tindrà. Les formes més comunes d’aquestes organitzacions
són les següents:
●

Associació: aquesta és la més comuna i perquè es pugui constituir, s’han
d’ajuntar com a mínim tres persones amb un objectiu comú. Aquestes no
necessiten capital inicial i són sense ànim de lucre.

●

Fundació: el fundador pot ser un i ha d’aportar com a mínim 30000 €. En
aquestes hi ha un objectiu molt clar que és el perquè hagin aportat el capital
inicial.

4. Inscriure l’ONG en el registre civil. Depenent de la forma que adopti s’haurà de registrar
en un o altre registre
5. Adquirir el NIF (Número d’identificació fiscal). Aquest serveix per identificar l’empresa,
en aquest cas l’ONG
6. Demanar l’alta a la Seguretat Social: Si contractes treballadors els hauràs d’inscriure en
aquest registre15

3.8 Quins òrgans componen una ONG?
L'article 11 de la llei estatal d’associacions 1/2002 diu:
●

L'assemblea general és l’òrgan suprem del govern de l’associació. S’ha de reunir almenys
una vegada l’any i si les decisions no tenen més del 50% dels vots dels socis que es troben
en aquell moment, no és aprovada.

●

Junta directiva: gestiona i representa els interessos de l’associació. Només podran
formar part d’aquesta els associats. Aquesta té la següent estructura:

15

Informació extreta de la pàgina web Soluciiones ONG
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○

President: representa l’associació

○

Vicepresident: substitueix el president en cas que no hi sigui el president

○

Secretari: organitza l’administració, la documentació entre altres funcions

○

Tresorer: administra el comptes, recauda els ingressos i fa els pagaments

○

Vocal: té les funcions que li assigni la junta directiva16

3.9 Tipus d’ONG segons la zona on desenvolupen l’activitat i la finalitat
Depenent del lloc on vagi destinada l’activitat a executar es poden trobar diferents tipus
d’organitzacions:
●

De base comunitària: els projectes sorgeixen d’una comunitat en concret ja sent entitats
religioses, esportives, culinàries...

●

Ciutadana: el benefici recau sobre una ciutat concreta

●

Nacional: es realitzen les activitats en un país determinat

●

Internacional: operen a tot al món

Segons la seva finalitat poden ser:
●

De caritat: són aquelles que ajuden a les persones que es troben en una situació
vulnerable a adquirir aliments, roba, medicaments, excés a l’escola...

●

De serveis: ofereixen serveis sanitaris, escolars, entre d’altres pels quals l’Estat no hi
arriba

●

Participatives: es tracta de fer projectes en una comunitat local on part de la població
que hi viu ajuda a realitzar el projecte

●

De defensa: intenten intervenir en accions de política promovent a uns canvis en la
societat. Un exemple d’una organització amb molta veu mediambiental és
Greenpeace.17

16
17

Informació extreta de la pàgina web Soluciiones ONG

Informació extreta de la pàgina web Giving International i Ayuda en acción
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4. INTERPRETACIÓ ENQUESTA
Considerava que era important fer una enquesta sobre quin coneixement i quina implicació
tenia la societat sobre les ONGs ja que una part del meu treball està basada en CC ONG Ayuda
al Desarrollo. Vaig difondre aquesta enquesta mitjançant les plataformes d’Instagram i
Whatsapp i vaig aconseguir 295 respostes. 211 d’aquestes han estat contestades per dones, 81
per homes i 3 no han volgut especificar el gènere.
Aquestes respostes han estat contestades per gent de diverses edats, tot i això, com podreu
veure la franja d’edat de més de 60 anys, hi han poques respostes perquè aquests tenen
dificultats a l’hora de fer servir les tecnologies. Els resultats de les edats han estat les següents:
●

Entre 0 i 20 anys: 65 respostes (22%)

●

Entre 21 i 40 anys: 80 respostes (27.1%)

●

Entre 41 i 60 anys: 126 respostes (42.7%)

●

Més de 60 anys: 24 respostes (8.1%)

Un 28,4% d’aquesta gent només té la formació d’estudis obligatoris o són menors d’edat i encara
no han adquirit tots la seva formació. Tot i això, un 93,6% de les persones que han contestat
l’enquesta saben que volen dir les sigles ONG i un 94,6% saben que és una entitat sense ànim
de lucre. En contraposició, un 24.4% no saben de quina manera extreuen els recursos econòmics
i un 75,6% de la gent enquestada no estan afiliats a cada organització d’aquest tipus tot i que un
percentatge bastant elevat aporta diners ja sigui mensualment com una vegada a l’any. A la
pregunta formulada: “a qui donaries suport econòmic primer, a una ONG nacional o
internacional?”, el 69.8% dels enquestats han escollit l’opció d’una organització nacional mentre
que la resta ha escollit internacional. Els àmbits que han decidit a qui donarien suport primer,
han estat els següents:
1. Sanitat: 198 vots
2. Educació: 121 vots
3. Medi ambient: 72 vots
4. Defensa dels drets: 68 vots
5. Igualtat de gènere: 49 vots
6. Immigració: 38 vots
7. Cultura: 12 vots
8. Altres: 6 vots
Principalment, la gent pensa que aquestes organitzacions tenen un impacte positiu a la societat,
però encara hi ha una minoria que pensa que no com es pot veure reflectit en l’enquesta on un
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7.1% ha escollit la opció que no. Finalment un 40.7% dels enquestats, han realitzat alguna vegada
un voluntariat, un 30.8% no, i els vots restants, tampoc, però els hi agradaria.

4.1 Què en pensen els contraris a les ONGs?

En veure que una part petita de la gent que havia respost l’enquesta, pensa que aquestes
entitats no tenen un impacte positiu per la societat, he agafat un parell d’articles crítics per veure
quins són els motius pels quals pensen això. Aquests articles no estan basats en l’opinió de la
gent enquestada, però sí que és el que pensa la majoria de la població que està en contra
d’aquestes, ja que he tingut l’oportunitat de parlar amb alguna d’elles i m’han donat la seva
opinió i és molt semblant a la que aquests articles exposen. Tot i això, no he trobat gaires articles
que en fessin crítica!
Molts d’ells creuen que els beneficis que reben aquestes organitzacions no els destinen al 100%
a les activitats per les quals fan campanya, és a dir, una part si que la destinen als projectes, però
una altra se la queden ells i segons un d’aquests articles, mentre estan ajudant a un col·lectiu a
un país en desenvolupament, s’estan passejant amb cotxes de luxe i estan dormint en hotels de
molta categoria. A més a més, segons un article publicat el 2007 al diari El País, hi havia unes
certes organitzacions que no representaven fidelment la imatge de l’entitat i això feia que hi
hagués sospites.18

18

Els articles esmentats es troben a la pàgina web de El País i El Mundo

19

5. CC ONG AYUDA AL DESARROLLO
La informació que trobareu a aquest apartat número 5 és interpretada i analitzada durant
l’entrevista que li vaig fer al president de la CC ONG Ayuda al Desarrollo, Rafael Jaroid Franco. A
més a més, trobem informació i dades explícitament extretes de la seva pàgina web.
A l’apartat dels annexos podeu trobar l’entrevista transcrita literal que li vaig fer a en Rafael.

5.1 Història

L’ONG Ayuda al Desarrollo és una entitat que va néixer a Sant Sadurní d’Anoia l’any 2001. Sis
anys abans que en Rafael Jeroid i la Carmen Corrales fundessin l’ONG, ja havien ajudat a
construir una escola al Nepal. Ells dos, formaven part d’una petita associació ecologista que hi
havia al seu poble i sempre col·laboraven amb ells. El 1995, la parella d’un dels voluntaris
d’aquesta associació, va anar de viatge al Nepal i quan va tornar va dir que al lloc on havia estat
necessitaven una escola. Va ser a partir d’aquí quan en Rafa i la Carmen van decidir d’anar al
Nepal amb les seves filles, tot i que ja hi havien estat uns anys abans. Quan van veure en la
situació que es trobaven alguns nens del Nepal, van decidir ajudar-los a construir una escola, ja
que tenien alguns estalvis per poder aportar.
El 2001, quan van celebrar 25 anys de casats, van decidir construir una altra escola a Mali. Això
va ser degut al fet que en Rafa, li va regalar 1200 € a la seva dona per invertir-los en un projecte
d’una ONG local. Finalment van canviar de pensament perquè en Rafa va veure per la televisió
un home malinès que demanava si els podien ajudar a edificar una escola pels nens d’allà perquè
se’ls havia destruït a causa d’una tempesta. Aleshores, ell ho va comentar amb la seva dona i
finalment van acabar decidint de construir-la. Tot això, ho van comentar al grup ecologista i
molts d’ells es van fer socis i van anar cap a Mali a fer l’escola.
Quan van arribar a la Comuna Rural d’Hombori, a Mali, per fer l’escola, es van adonar que la
gent d’allà, a part de necessitar una escola, necessitaven abans moltes altres
infraestructures/ajudes. Van decidir construir un campament pels escaladors que anaven a
escalar la muntanya de la Mà de la Fàtima i així d’aquesta manera generar recursos econòmics.
El projecte d’aquest campament va ser el primer projecte realitzat per CC ONG AYUDA AL
DESARROLLO. A partir d’aquí han realitzat més de 300 projectes relacionats amb
infraestructures, medi ambient, turisme, educació, sanitat, agricultura, economia, transport,
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cultura, esports… Han aconseguit crear més de 60 delegacions arreu d’Espanya i les
col·laboracions que han tingut fins el dia d’avui han estat molt favorables.

5.2 Projectes realitzats
Aquesta ONG ha realitzat i està realitzant més de 300 projectes dels quals molts es situen a la
zona de Mali. No tots els projectes es dirigeixen des de Sant Sadurní d’Anoia, seu de l’entitat,
sinó que aquesta té aproximadament unes 60 delegacions repartides per tot Espanya que es
dediquen a planejar projectes i a buscar recursos per poder realitzar-los. Tot i això, també tenen
convenis amb universitats, i si algun estudiant està interessat en crear-ne un, l’envien cap al lloc
de destinació, i té l’oportunitat de fer-lo. Cada projecte pot tenir una durada de realització
depenent del que es tracti. Un exemple que us puc posar és la primera escola que van edificar a
Mali on van tardar uns tres anys i mig en inaugurar-la o el “Projecte Carmen”, de Burkina Faso
que el van començar l’any 2003 i fins al 13 de febrer del 2016 no van inaugurar l’edifici.
No tots els projectes surten bé; es va donar el cas, fa uns anys, que van crear una granja de
pollastres i automàticament es va posar una empresa holandesa amb unes instal·lacions molt
grans que feien també pollastres, però tres vegades més barat i amb unes condicions higièniques
molt millors; això va portar que la seva granja que havien muntat no tingués rendibilitat
econòmica i acabés fent fallida. A part d’aquest projecte, n’han tingut d’altres que no han sortit
bé, però la majoria han funcionat. A més a més, s’han trobat amb diferents guerres com la de
Mali, Burkina Faso, Síria... que han comportat destrosses d’infraestructures que havien construït
com són les escoles, els hospitals, oficines, etc.
A continuació, podreu veure un breu resum sobre els projectes que han dut a terme a Mali
durant els vint anys que fa que està fundada i veureu els diferents àmbits en els quals han
realitzat diversos projectes, però sobretot sobre les escoles! Els projectes que han dut a terme
són els següents:
●

SALUT I BENESTAR: a aquest país és molt difícil accedir a la sanitat per les condicions que
es troba al país, per això CC ONG està dedicant projectes a la Comuna Rural de Hombori,
situada a l’est del país, per poder afavorir en aquest sector. Els projectes que han
realitzat han estat els següents:
○

Operació de cataractes: la població d’aquest país és propensa a tenir cataractes
i finalment acaben essent cecs. Si poden tornar a veure significa que podran
tornar a ser útils i podran tornar a treballar. A partir del 2008 van decidir crear
un projecte que es dediqués a operar a aquestes persones i durant deu anys han
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operat aproximadament unes 650 persones. També, el 2009 van traslladar un
camió a aquesta zona, per utilitzar-lo com a sala d’operacions i dos vehicles més.
○

Mútua mèdica de Navarcles: CC ONG amb l’Ajuntament de Navarcles i la Dra.
Ana Centenellas Oller van crear aquesta mútua per poder donar accés a la
sanitat a diverses famílies a través de vals mèdics gratuïts. Amb aquest val
tenien accés gratuït a la sanitat pública una vegada i a una sèrie de medicines.
Aquests es van repartir entre les dones de la comuna i se’n van donar 20.000.

○

Projecte “Prêt–à–intégrer”: aquest va ser realitzat per les persones
discapacitades que són abandonades pel fet que la societat considera que no
són iguals que ells. L’ONG amb col·laboració amb altres entitats, els va
proporcionar una sèrie d’ajudes. Dins aquest projecte, es van construir 4 cases
per aquest tipus de persones; aquestes cases van formar part del projecte
“Reinverter la maison”.

○

Centre mèdic de N’Gabacoro: a causa de la guerra del 2012 moltes infraestructures
van quedar malmeses i per això dues voluntàries van dur a terme un projecte basat
a reformar la petita infraestructura que tenien destinada a la sanitat a la població
de Sala.

○

Hama Roco: es tracta d’un projecte que ajuda a Hama Roco, metge dedicat a la
medicina occidental. El van ajudar entregant-li material i medicines.

○

Operacions:
■

En nens: el 2004 es va realitzar una operació a una nena que havia perdut
la visió total d’un ull i tenia diverses infeccions i el 2006 es va operar a un
altre nen que tenia un càncer al peu. Totes dues operacions van ser
realitzades amb èxit.

■

Projecte noma: es tracta d’una malaltia que afecta els nens amb falta
d’alimentació i provoca deformacions i moltes infeccions. El 2009, l’ONG
amb col·laboració amb una altra associació van poder traslladar a un nen
a l’hospital de la capital del país i li van poder fer una intervenció per curarli aquesta malaltia.

○

Hospital d’Hombori: el 2004 es va inaugurar, però encara falten molts recursos per
això van engegar aquest projecte dues voluntàries per millorar l’edifici. Aquestes
dues voluntàries, doctores, han aportat formació als doctors d’allà, els van donar
suport i els van ajudar durant un temps; a més a més, es van enviar diverses
ambulàncies plenes de material sanitari.
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○

Hospital de Samayana: s’ha restaurat i s’ha distribuït material transportat amb
autobús des d’Espanya.

●

EDUCACIÓ:
○

Menjadors escolars: l’ONG ha aportat en l’economia de 26 menjadors el que
suposa que uns 3250 nens han pogut tenir accés a l’alimentació

○

Centres educatius:
■

Escola de Garmi: va ser la primera escola creada per CC ONG i el 2004 la
van construir amb una assistència de 67 alumnes.

■

Escola de Goylel: el 2007 van inaugurar una escola provisional que es
tractava d’un cobert i dos anys més tard van començar a construir
l’edifici per 270 alumnes que va ser inaugurat el 2010.

■

Escola de Kelmi: inicialment, els nens feien les classes en una cabana de
palla i el 2011 van poder inaugurar una nova escola.

■

Escola de Dimamou: els van construir una infraestructura amb dues
aules pels 230 nens.

■

Escola de Tondibongo: primerament els van construir una escola
provisional i finalment el 2015 van poder construir un edifici.

■

Escola de Narki: s’ha fet una escola provisional i quan es pugui els faran
una nova infraestructura.

■

Escola de Boumbanki: juntament amb l’ajuntament de Hombori, el
2015, van poder construir una escola per 150 nens, aproximadament.

■

Escola de Kisim: ja n’hi havia una, però de la manera que estava feta,
feia que en èpoques de pluja es destruís; a causa d'això van decidir
construir-ne una de nova.

■

Escola de Daka Koko: van construir una escola nova, ja que la que tenien
anteriorment es va destruir a causa del mal estat dels materials.

■

Escola de Titibougou: van ajudar a fer una reforma pel fet que tenien
alguns aspectes que s’havien de millorar urgentment.

■

Guarderia a Bamako: van poder construir una aula pels nens més petits
a la comunitat de Bandjougoubougou gràcies a una voluntària.

■

Escola taller d’arts i oficis: aquesta va ser inaugurada el 2008 i el 2009
gràcies a un voluntari van poder enviar 21 portàtils nous. També, els van
proporcionar plaques solars i bateries i els hi van muntar una instal·lació
elèctrica, fet que feia que els arribés l’internet tot i que només els va
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durar uns dies. El 2009 gràcies a una voluntària i dos mestres
d’Hombori, els van poder fer una classe de música a 50 alumnes. També,
es van fer classes de diferents formes de cultivar.
○

Projecte ABECE: el 2009, cinc joves de la ciutat de Bamako conjuntament amb
CC ONG van fer una enquesta i van arribar a la conclusió que un 20% de la
població es volia alfabetitzar. A partir del 2010, un grup d’estudiants de la ciutat
de Bamako durant els mesos d’estiu van donar classes a la població de les zones
rurals.

○

Un objectiu a l’Àfrica: es tracta d’un projecte on pretén ensenyar i apropar el
món audiovisual a la Comuna. A través d’aquesta acció van realitzar un
intercanvi cultural amb l’escola de Gavà.

○

Ensenyament d’idiomes: des que van construir les escoles, van enviar diversos
voluntaris per ensenyar a les escoles diversos idiomes com l’anglès o el castellà.

○

Difusió del fulfulde: el 2002 i 2003 van crear un petit diccionari per millorar la
comunicació entre la societat autòctona i els voluntaris.

○

Beques: s’han destinat diferents beques com per exemple a unes estudiants de
medicina, a estudiants i voluntaris del projecte ABECE, a persones que estaven
realitzant cicles superiors i mitjans...

●

INFRAESTRUCTURES:
○

Llacs i preses: se n’han construït diversos, ja que l’aigua és molt abundant durant
l’estació plujosa, però durant l'època de sequía, aquesta és molt escassa.

○

Construcció de cases: es va donar 450 € per cada dona casada a la zona de
Garmi, i així d’aquesta manera van poder fer cases noves. A partir del 2008,
també van decidir construir noves cases per unes 50 famílies. Quan van acabar
de fer aquestes, van decidir construir-ne més a la zona de la Comuna d’Hombori.

○

Projecte “Réinventer la maison”: consisteix a ensenyar a la societat d’allà a
utilitzar una nova tècnica per construir cases de forma més ràpida i amb un cost
més baix. El 2010 van anar 4 voluntaris per realitzar el projecte.

○

Premi de l’escola d'aparelladors i arquitectes tècnics d’edificació de Barcelona:
aquesta els va atorgar un premi per construir 10 cases a la Comuna Rural
d’Hombori.

○

Cases per discapacitats: es van construir cases per gent amb malalties mentals
perquè aquests tenen molts problemes per culpa de la situació en què es troba
el seu país.
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○

Latrines: se’n van construir al voltant d’unes 600 a la zona d’Hombori

○

Pous de la Comuna Rural d’Hombori: han ajudat a construir pous per tal de
poder tenir aigua i poder-la sanejar pels habitants de la zona.
■

Projecte de corriola: Un voluntari va modificar 50 corrioles que
utilitzaven per extreure aigua per tal que fossin més resistents i fes que
fos més fàcil extreure l’aigua.

○

Ferrocarril: s’ha fet un projecte que encara no s’ha realitzat que consisteix a fer
un ferrocarril des de Bamako a Gao.

●

MEDI AMBIENT:
○

Energies renovables: aquesta organització ha escollit realitzar un projecte sobre
energies renovables que consistia a repartir cinc cuines solars per la Comuna
d’Hombori. Aquest tenia com a objectiu reduir la contaminació, ja que
anteriorment utilitzaven la llenya per cuinar. Un altre projecte que van realitzar
va consistir a posar plaques solars en tres escoles diferents i en un alberg.

○

Reforestació: l’ONG amb col·laboració d’altres autoritats, persones i una
associació van realitzar una plantada d’arbres.

○

Conservació: s’ha realitzat un projecte de per preservar el medi ambient de la
zona.

●

AGRICULTURA:
○

Piscicultura: creació de dos llacs perquè els peixos puguin continuar reproduintse durant l’estació seca. A part d’això, també s’introdueixen nous peixos perquè
es puguin reproduir més ràpidament i puguin tenir aliment per tota la població
de la zona.

○

Horts comunitaris: han creat juntament amb 11 enginyers i tècnics agrícoles 3
horts de 20000 metres quadrats cada un. En dos d’aquests també van instaurar
dos sistemes de regadiu.

○

Infraestructures de regadiu: s’han instaurat diversos però sobretot situats a
prop dels horts comunitaris.

●

TURISME:
○

Campaments:
■

Campament de la Mà de Fàtima: aquest és el primer projecte que van
fer, explicat breument anteriorment en l’apartat de la història.
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L’objectiu era fer-lo per albergar els escaladors d’aquesta zona i així
d’aquesta manera, millorar l’economia de la població.
■

Campament de Maña, Daarí: aquest va ser el segon que es va fer; està
en molt bones condicions i està destinat principalment a viatgers i
escaladors

■

Campament de “Mousa Maiga Costo”: aquest va ser paralitzat durant la
construcció per la mort del propietari, però l’ONG va col·laborar perquè
el poguessin acabar.

■

Refugi del collado de la Mà de Fàtima: va ser inaugurat el 2003 pels
escaladors i s’ha ajudat amb el manteniment.

■

Campament de Oualam: han ajudat en la construcció d’aquest i ha
enviat matèries de primera necessitat.

■

Campament de Kantakine: van reconstruir el teulat d’aquest i un altre
edifici amb tres habitacions per escaladors;

○

Guies de muntanya: es van formar joves guies autòctons per ensenyar als
escaladors la zona en la qual escalaran. Esporàdicament se’ls entrega material
de muntanya.

○

Escalada: Hombori és un lloc amb una gran afluència d’escaladors, per això han
redactat diverses rutes i a més han ajudat a construir campaments que són els
que he mencionat anteriorment.

●

ECONOMIA:
○

Microcrèdits: es van donar per ajudar a millorar les infraestructures de comerç.
Tots els que es van donar es van retornar l’any següent però només en el cas de
les dones, perquè de 12 que es van donar als homes, només un el van tornar.
■

Forn de pa: aquest es va entregar amb la finalitat de millorar les
instal·lacions de la fleca d’Hombori.

■

Banc de cereals: se’ls va concedir un microcrèdit per poder crear un
banc de cereals, però finalment no va tenir èxit, ja que la població no es
va veure capaç de dur a terme aquest projecte.

○

Indústria i comerç:
■

Associació de dones a Hombori: la població d’allà és molt bona en crear
elements artesanals de gran valor, això fa que puguin treure uns
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ingressos. CC ONG Ayuda al Desarrollo fa una aportació de diners cada
any i a canvi elles, els donen el balanç de l’activitat econòmica.
■

Artesans de Garmi, Hombori i Gallou: l’ONG dona suport a dos artesans
de la zona de Garmi, que sobretot es van veure afectats, ja que
l’afluència de turisme no va ser tan elevada a causa dels elevats casos
de segrestament.

■

Caixa rural (Unió de comerciants d’Hombori): aquesta caixa consisteix
en el fet que puguin sol·licitar microcrèdits i que els hagin de tornar al
cap de tres mesos amb un petit interés.

●

ESPORTS I CULTURA:
○

Complex esportiu: han aportat formació de diferents esports com el bàsquet per
la gent jove de la zona. S’han dut a terme dos tornejos on CC ONG ha aportat
material per aquests i donant premis als grups guanyadors.

○

Cistelles de bàsquet: un voluntari va muntar dues cistelles i va donar una formació
als nens de la zona sobre el bàsquet.

○

●

Ràdio Hombori: l’ONG va ajudar a crear la primera ràdio d’aquesta zona.

TRANSPORTS:
○

Projecte VNG-Mali: aquest projecte va consistir a portar una ambulància plena
de material a la capital de Mali, Bamako i donar-la a un hospital. Més tard van
poder baixar dues ambulàncies més amb material esportiu destinats als
projectes que estaven duent a terme a Mali. A part, d’aquestes se’n van baixar
algunes més.

○

Enviament de material:
■

Comboi solidari: van fer un enviament de 2 camions, un per l’hospital
d’Hombori i l’altre pel projecte Carmen (explicat a l’entrevista). En
aquests vehicles hi van transportar top tipus de material com també 200
bicicletes.

●

EMERGÈNCIES:
○

Emergència a Mali: a conseqüència de la guerra amb Llíbia, moltes persones
s’han hagut d’exiliar de les seves cases. Molta gent es va desplaçar a Gaó, ciutat
a 250 km de la zona on ells realitzen la majoria dels projectes. CC ONG va enviar
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dos voluntaris amb diners per poder proporcionar aliments a refugiats i els
ajudessin. Tot el que es va recaptar va ser a través d’aportacions i ho van repartir
entre 186 famílies.
En aquests projectes han treballat voluntaris de formacions molt diferenciades però tots amb
un objectiu comú, aportar benestar a la població. Probablement estaràs pensant que gent sense
estudis o formació acadèmica no pot dur a terme aquest tipus de treballs, però sí! CC ONG Ayuda
al Desarrollo acull a tothom; hi ha hagut gent discapacitada que gràcies a aquesta ha pogut donar
a conèixer la seva experiència al llarg d’alguns països o per exemple una dona que se’n cuidava
de les feines de casa i cuidava nens, ha pogut anar a un orfenat i fer feines ajudant a nens. Un
altre exemple ha estat cuiners que han fet intercanvis culinaris del seu país amb el nostre, etc.
Tothom té algun do i aquesta entitat fa que el desenvolupis molt més!
Un aspecte que té a destacar aquesta organització és que no n’extreu cap benefici d’aquests, és
a dir, hi ha ONGs que per exemple fan escoles que després aquestes els hi donen un benefici per
poder-ne fer d’altres. El cas de CC ONG Ayuda al Desarrollo és totalment diferent, el que fa és
donar el que han construït. Un exemple de cas real serien les escoles que fan; primer de tot,
tutoritzen als professors i un cop aquests estan formats, els regalen l’escola i tots els beneficis
que n’extreuen són per ells per invertir-los a l’escola.

5.3 En quins països realitzen projectes?
Actualment, estan treballant en diversos projectes distribuïts al continents d’Amèrica, Àsia,
Europa i Àfrica. Al mapa següent es pot veure en quins països estan realitzant aquests.

Mapa 1. Diferents països que duen a terme projectes. FONT: pròpia
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La majoria dels projectes que han dut a terme se situen a la zona de l’Àfrica, continent més pobre
del món; actualment aquí s’està treballant a dinou països. A Amèrica s’estan beneficiant tretze
països i a l’Àsia en 7. Finalment a Europa s’està contribuint a Grècia, Bielorússia i Espanya

5.4 De quina manera extreuen els recursos econòmics?
En el següent gràfic podreu veure de quina manera obtenen aquests recursos:

Gràfic 2 FONT: pròpia

Com indica el gràfic anterior, un 66% dels ingressos que rep l’organització, ve donada pels socis
que aporten sigui mensualment, trimestralment o anualment; actualment en tenen
aproximadament 6000. També tenen socis importants com Luís Enrique o Xavi Vila que fan
aportacions de grans quantitats. A això, també se li ha de sumar un 20% de diners o material
que donen ajuntaments, universitats, diputacions… Finalment, la feina que fan els voluntaris
també es comptabilitza a 12 €/h com també el material aportat com pot ser roba, llibres,
vehicles, eines, medicaments… depenent del valor que tingui. El nombre de delegats que té
l’ONG també influeix en els seus ingressos, ja que per cada delegat l’Estat dona 500 €, en el cas
d’aquesta organització li subvenciona 30.000 € en total.
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5.5 Afectació de la Covid als projectes
Fins el dia d’avui no s’han vist repercutits de manera molt directa; cap soci s’ha donat de baixa i
fins i tot algun s’ha donat d’alta. Tot i això, durant una temporada no van poder enviar voluntaris
per dur a terme projectes, però segons el fundador de l’ONG, ha estat un temps per aprendre i
reflexionar; a més a més s’han pensat nous projectes i des de fa un parell de mesos que ja tornen
a marxar persones a fer tasques de voluntariat.
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6. CONCLUSIONS
La meva hipòtesi formulada a l’inici del treball ha estat certa, CC ONG Ayuda al Desarrollo destina
tants recursos a la zona de Mali per la situació de pobresa en què es troben. Com he pogut veure
durant al llarg del treball, han destinat molta part dels projectes a Mali més concretament a la
Comuna de Hombori. Això es deu a la pobresa en què es troba el país i a causa de les diferents
guerres i situacions governamentals que s’ha trobat al llarg de la història. Com hem pogut veure,
des de l’ocupació dels francesos el 1898, han succeït molts fets i això ha provocat que hi hagués
una situació d’inestabilitat.
També, he pogut verificar que les ONGs realitzen un paper molt important en les situacions
d’emergència o en regions on es requereix una millora, he pogut saber de quina forma es creen
i quins tipus de tasques duen a terme.
D’aquest treball, es podrien treure subtemes com seria estudiar més a fons les ètnies que es
troben a Mali o les llengües que parlen, ja que he tractat aquests temes molt superficialment i
personalment penso que se’n pot treure molta més informació.
Aquest treball, també, m’ha aportat molt de coneixement sobre les ONGs i què en pensava la
gent; sorprenentment, molta més gent de la que em pensava, té una bona visió sobre aquestes
i moltes de les quals participen econòmicament durant l’any!
Com a part pràctica, hauria estat molt millor poder formar part d’algun projecte i haver-me
desplaçat en el país tractat, però degut a la Covid no ha estat possible; la informació que he
pogut extreure tant d’articles com d’un llibre, ha estat molt àmplia i aquests m’ha donat les
facilitats per poder realitzar aquest projecte tot i que al principi no em va ser gaire fàcil trobar
informació. La meva motivació ha anat incrementant des que vaig començar a fer aquest treball
i el fet que moltes persones s’hagin interessat en aquest, ha fet que hi posés més ganes a l’hora
de realitzar-lo i m’interessés més en els temes tractats.
Sincerament, no m’ha estat gens fàcil psicològicament realitzar aquest treball ja que, en les
últimes setmanes de fer-lo, se m’ha convertit en una muntanya molt gran. Tot i això estic
satisfeta de la feina que he fet!
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8. ANNEXOS
I. Entrevista

Bona tarda, Rafa. Em presento, em dic

amb ells compartíem moltes coses. Amb

Carla Sucarrat i estic realitzant el treball de

ells, ens havíem dedicat a compartir taules,

recerca que es duu a terme durant el

cadires, nosaltres fèiem el dinar, la paella

batxillerat. L’interès que vaig tenir amb la

popular i ells feien el sopar solidari i jo

vostra ONG va ser a causa que la meva àvia
em va parlar sobre l’experiència que va
tenir a Burkina Faso el 2002 amb la vostra
organització i em va fascinar; degut a això
vaig considerar que era important fer-te
aquesta entrevista. Com he pogut veure a
la vostra pàgina web, vostè, en celebrar 25
anys de casat vas regalar-li a la teva dona,
la Mari Carmen, 1200 euros per invertir-los
en un voluntariat, és així veritat?
Sí, va ser així, però a més de fer un

sempre anava al sopar solidari i d’alguna
manera sempre et queda alguna cosa;
col·labores, fiques els plats, rentes el que
sigui, ajudes en general i et vas quedant
amb coses. El cas és que l’any 1995, resulta
que la parella d’un voluntari nostre del grup
ecologista, acabava d’arribar del Nepal i
volia construir una escola allà; la meva dona
i jo, que ja hi havíem anat quan érem molt
jovenets, teníem ganes de tornar amb les
filles que tenien uns 15, 16 anys i finalment

voluntariat va ser per fer una escola a Mali.

hi vam acabar anant. Vam veure el que hi

Realment al final no van ser 1200 €, van ser

havia, tenia alguns diners i vam ajudar a

molts diners més perquè vam pagar de la
nostra butxaca les tres primeres escoles que
vam fer a Mali; la resta fins a arribar a 31,
perquè ara estem fent la número 32 a
Madagascar, han estat finançades per
nosaltres i per molta més gent, entitats,
ajuntaments, universitats, etc.

construir aquesta escola, 6 anys abans del
nostre 25è aniversari. Quan vam tornar de
la celebració de les noces de plata, que la
vam fer a Montserrat, el lloc on ens vam
conèixer, va resultar que vaig veure a la
televisió un senyor a Mali, a l’Àfrica, que
demanava una escola i tenien una
barraqueta i jo li vaig dir a la Carmen:

El poble on vau començar, va ser a Sant
Sadurní d’Anoia, al vostre poble...
Sí, va ser aquí a Sant Sadurní! Al poble hi
havia una associació petiteta que la
formaven 15 o 20 persones, doncs nosaltres
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“Carmen, fem l’escola?” I la Carmen, em va
dir: “sí!” Si hagués dit que no, doncs hauria
estat que no, però al dir que sí, ho vam
comentar amb un ecologista i tots ens vam
fer socis i vam començar a treballar amb

l’escola. El cas és que vam veure que el

va trucar per telèfon i li vaig dir: “Dolors

senyor que volia fer l’escola, la necessitava i

Ferré, que dius que vens cap aquí?, doncs

va ser quan nosaltres vam decidir d’anar cap

cap a l’Àfrica, vinga va!” La teva àvia estava

allà. I sí, el començament va ser aquest, hem

una mica preocupada pel que passaria, vam

invertit molts més diners, però gràcies a

tenir unes tempestes i unes experiències…

Déu, Sant Sadurní és un bon poble, hem

però boníssimes! Perquè anar a treballar al

tingut una botiga que ens ha funcionat i

tercer món, no és com anar a treballar a

hem aprofitat per fer moltes coses que si no

vendre flors a la rambla de Barcelona, tot i

no haguéssim pogut fer.

que també té el seu perill. Al tercer món, hi
ha

un

perill

molt

gran,

per

les

Amb relació a la teva ONG, quins són els

infraestructures, per les carreteres, perill

fonaments que consideres essencials per

d’accidents, perill que t’atraquin… Allà el

tirar-la endavant?

risc és enormement alt i obres la porta a

El voluntariat, això és el fonamental.

tothom, però també agafes responsabilitat i

Nosaltres hem tirat endavant perquè hem

com que no ens ha fet por i ens hem

obert la porta a totes les persones que s’han

arremangat quan ha calgut, doncs hem anat

apropat a nosaltres i això és bastant difícil

tirant endavant. Ja et dic, el principal ha

en les ONGs. Aquestes organitzacions, en

estat obrir la porta i dir que sí a tothom, i

general, són entitats molt tancades, és molt

aquest tothom que ha vingut doncs que vegi

difícil entrar, introduir-te i poder treballar.

la realitat de la vida; no pots emmascarar la

La meva experiència al llarg dels anys ha

realitat. Ara, quan tornen ens diuen que ha

estat tot el contrari, o sigui, si jo vull

estat

treballar haig d’obrir-me a la gent perquè si

importants de la seva vida. I després

no no treballo. Si un té mentalitat de

conèixer a la gent, que la gent és molt

funcionari, contra menys gent vingui a

pobre, molt senzilla, però també t’ho dona

l’oficina, menys feina; però si un té una

tot, tota aquesta barreja de sentiments

mentalitat de botiguer, contra més gent

d’experiències

entri a la botiga, més feina tindràs, més t’hi

inoblidable i normal perquè és natural, la

guanyaràs la vida, perquè el teu salari no te’l

vida és així! O sigui, obrir la porta a tothom

dona una nòmina, te’l dona espavilar-te. Si

i crear delegacions a Vilablareix, a Vilajuiga,

vols guanyar-te la vida has de ser

a Girona, a Saragossa, Osca, Terol, a Burgos,

competent i has de tirar endavant. A partir

a Madrid, on sigui, anar creixent!

d’aquí, amb aquesta mentalitat, vam fundar
l’ONG, obrint les portes a tothom. La teva
àvia va ser de les primeres persones que ens
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una

de

les

fa

experiències

que

la

cosa

més

sigui

Molt bé! Per què quins són els àmbits

Ara hem creat un laboratori per fer

principals

medicaments a el Senegal i han anat 7

que

creus

que

s’han

de

desenvolupar dins la teva ONG?

farmacionistes, van tornar just abans del

Tots els àmbits, si mires a la pàgina web, allà

confinament, al mes de febrer d’aquest any

hi trobaràs de tot; hi ha educació, sanitat,

2020, i van anar cap allà i van muntar un

infraestructures, habitatge, medi ambient…

laboratori per fer aspirines! T’imagines una

No hi ha res que no hàgim dit que no! I no

ONG que et munti un laboratori per fer

únicament estem treballant al tercer món

paracetamol i per fer coses d’aquest tipus?

sinó també aquí a Catalunya i a Espanya. Si

És increïble, però nosaltres ho fem!

ens truca una persona a la porta que té un

A res hem de dir que no, ens hem

problema, ni en Rafa ni ningú de l’associació

d’espavilar i ens hem de dir a tot que sí,

que som responsables, li girarà l’esquena; si

perquè d’aquesta manera obrim el ventall,

Càritas

fem

perquè potser hi ha ONGs que diuen, aquí

campanya d’aliments per Càritas; si Creu

únicament hi posarem una escola, i potser

Roja ens demana alguna cosa, fem

no necessiten una escola, sinó que

campanya per Creu Roja, o sigui treballem

necessiten un hospital! L’escola que vam

tant aquí com allà. No diem a res que no, i

planificar a fer a Mali, que vam anar amb la

efectivament si mireu les memòries any

teva àvia, va resultar que la vam començar

rere any, veureu les activitats que hem estat

a fer al curs 2003-2004, però fins a l’agost

realitzant durant aquests vint anys que fa

del 2007 no la vam inaugurar! Aquesta

que està fundada l’ONG i veureu com hem

estava feta per 270 nens, amb la casa dels

treballat en tota mena de projectes! Hem

professors, amb vàters per nois i noies, etc.

estat presents a quasi tots els països del

Tot i això, de l’any 2007 a ara, hem construït

món, però treballant molt o més a 60

30 escoles més. Una vegada saps fer-ho i

països, alguns com Mali, Burkina Faso,

fiques la màquina en marxa, és un copiar,

Senegal, Perú, Nepal, Moçambic, Angola,

enganxar. Ara, nosaltres som modestos

ara estem fent una escola a Madagascar... Si

perquè aquestes escoles no ens donen

tenim un conveni amb una universitat, que

rendiment. M’explicaré, hi ha associacions

això ens passa, i ens diu que tenen algun

que quan creen una escola, aquella escola

estudiant que vol fer un projecte, nosaltres

els hi dona beneficis, però nosaltres

l’enviem cap al destí on faci falta un parell

regalem l’escola, la regalem a l’Estat o a una

de mesos; si aquest estudiant ens fa un

comunitat religiosa, el que significa que per

projecte per fer un pont, a l’any següent el

nosaltres cada escola que fem, s’ha de

pont està fet. No hi ha problema! Busquem

sostenir amb els ingressos nous que

els diners, els mitjans, i el pont està fet!

vindran. Durant un temps tutoritzem als
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ens

demana

aliments,

professors o fem el que faci falta, però al

anat creant delegats i ara en tenim uns 60 a

final l’abandonem, no en traiem profit. Hi

tot Espanya. Cada un fa els seus projectes,

ha associacions que aquella escola la fan, en

encara que jo sigui el responsable i hagi de

treuen un rendiment per exemple fent

signar per cada cosa que es fa, ells ho fan;

pagar una mensualitat, per tant, aquella

és com un arbre, que comença amb una

escola t’ajuda a crear una altra, però en el

llavor, una branca, dues branques, quatre,

cas nostre no, perquè donem l’escola i el

vuit, setze, trenta-dos… I ara tenim uns 300

benefici, o és un benefici social que dona

projectes en marxa a causa d’aquests

algú o s’ho queda una associació com és el

delegats que fan projectes i els tiren

projecte a Burkina Faso, que és el projecte

endavant; ells mateixos demanen diners al

Carmen. Aquest projecte dona un benefici

seu ajuntament i aquests tiren endavant i

de 200000 € l’any, però no a nosaltres, sinó

cada dia som més, i hi ha projectes que jo

a l’entitat que li vam regalar; aquesta, no

no conec més que el nom!

para de construir orfenats, escoles, pous...

Hem construït un hospital a Gàmbia, que

no para, perquè els diners que guanya els

ens hem gastat molts diners que ens ha

torna a invertir; però no som nosaltres sinó

donat una empresa, doncs jo no he anat mai

que són ells! Bé, ens hem atrevit a tot i hem

a Gàmbia, ni aniré, i conec el projecte

fet el que sigui, treballar amb malalts

perquè l’he tingut a les mans, però el que el

mentals, a presons, de tot, si mires la web

fa és un enginyer i jo firmo els papers,

allà hi ha de tot, operar cataractes...

perquè ell ho fa. Tenim voluntariat que va
cap allà, i delegats d’aquí que van cap allà i

Trobo molt interessant el fet que treballeu

en Rafa està aquí. És a dir, no parem de

en tots els àmbits… si no vaig equivocada

créixer!

també heu portat ambulàncies, no?
Moltes ambulàncies hem portat, potser 20,

Hi ha algun projecte que destacaries pel

i camions d’hospital n’hem portat 3; en fi, el

seu èxit? Hi ha algun projecte que ha

que sigui, els hem baixat conduint, en vaixell

fracassat?

que és caríssim, però ho hem fet. Si estan

Han fracassat molts i el més exitós ha estat

les fronteres tancades, nosaltres arribem

el projecte Carmen a Burkina Faso. El

amb vaixell, cap problema!

projecte Carmen, és un projecte de suport a
dones perquè no abandonin els seus fills,

Per què avui en dia, en quants projectes

què vol dir això? Nosaltres estem a favor

esteu treballant?

que si un nen necessita pares, els hi hem de

Ara estem treballant amb 300 i escaig

trobar, però no estem a favor de la

projectes, perquè a l’anar creixent, hem
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propaganda: adopta a un nen! En aquest

Vam crear una granja de pollastres a Mali, i

món, la gent és molt pobre, però no

automàticament se’n van col·locar uns

abandona als seus nens a no ser que sigui en

holandesos

casos molt extrems. Inclús en una situació

increïbles i feien el pollastre 3 vegades més

de guerra com a Síria, les famílies no donen

barat que el que fèiem nosaltres i amb unes

als nens, ells tenen un camp de refugiats

condicions de control sanitari que no tenia

amb molt males condicions, però no els

la nostra granja. Al final es va abandonar

donen perquè se’ls estimen, i perdre un fill,

perquè els pollastres es morien, els altres

és com perdre la teva vida! Això significa

venien barat i va ser un fracàs. Tot i això, ara

que no hi ha tants nens per adoptar!

estem fent el mateix a Burkina Faso, perquè

Nosaltres vam pensar que encara n’hi

una delegada considera que al lloc on la

hauria d’haver menys i si donem suport a la

farà, podria funcionar, jo crec que no! L’hem

mare quan va a abandonar a un nen de

inaugurat aquest any 2020, ja veurem què

forma legal, doncs el que farem serà evitar

passarà d’aquí uns anys però ja et dic, jo

l’abandonament. Això va ser un projecte

vaig fracassar, potser l’Ana de Huesca

que va néixer l’any 2003 i vam inaugurar

triomfarà, no en tinc ni idea, però jo li he

l’edifici el 13 de febrer de l’any 2016

donat suport perquè ella està convençuda,

exactament. Quan es va inaugurar, vam dir:

cap problema! I ja et dic, hem tingut èxits i

si ho fem per les dones i anem a només a

fracassos. També hem tingut guerres, si hi

que per les dones, cada mes haurem de

havia una guerra a Síria, hem enviat

pagar, però si fem l’escola per les dones i

voluntariat a Síria, després hem tingut

per gent del carrer que vingui i cobrem una

guerres a Mali, Burkina Faso... Quan hi ha

quota per petita que sigui, tenim 400

una guerra, sempre hi ha algun projecte que

alumnes que paguen! 400 alumnes que

pateix, allà on tu tens una escola, un

paguen vol dir que anem la mar de bé,

hospital, o una oficina petiteta, arriba la

potser n’hi haurà algun que no pagarà, però

guerra i te la destrueixen. Hi ha coses que

com que la majoria paga, funciona! Aquest

funcionen bé i hi ha coses que no funcionen,

projecte va costar 500000 €; consisteix en

hem tingut de tot, però tot i això la majoria

un edifici molt gran a on hi ha quatre classes

funcionen. El balanç tant de voluntaris com

de maternal, sis classes de primària, un petit

de projectes és molt positiu.

amb

unes

instal·lacions

hospital, capella, sala de treball per les
dones, magatzem, botiga... Aquest és el

Quin és l’aspecte que destaques més de

projecte més exitós; ara anem als projectes

l’ONG?

que pitjor han funcionat.

El voluntariat! Si no haguéssim obert les
portes al voluntariat, seríem com el grup
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ecologista, 25 o 30 socis, però som 6000! I

És molt difícil de contestar, cada dia rebo

per què som 6000 socis? Pels delegats que

trucades de persones que necessiten la

ens han anat fent socis i pels voluntaris.

nostra actuació i l’ONG té ara tres

Hem aconseguit en un 99% que les persones

treballadores

vinculades a l’associació, s’hagin fet família,

completa, però acaben el seu horari i aquí el

més que família, per tant ens hem arribat a

que es queda és en Rafa que està jubilat i és

estimar i si tu li fiques amor al treball, la

voluntari. És molt difícil i això ho deixaré el

gent et respon! Si llegeixes les memòries

dia que mori! I ara que estic jubilat hi dedico

dels voluntaris, la majoria diu que els hem

tot el dia, que tu em truquis m’estimula

tractat bé, la majoria diu que els hem tractat

molt! Llavors per a mi és molt important

molt millor del que ells es pensaven que

estar aquí i cada any poso el meu càrrec a

se’ls podia tractar, ens hem deixat la pell per

disposició, però al com que l’ONG no té ni

tothom, no hem tingut por i hem deixat que

patrimoni ni diners, és molt difícil que algú

passés el que passés! Si morim, morim; i si

agafi el càrrec, ara, això no vol dir que no

tirem endavant, tirem endavant, però tots

moguem diners.

plegats, i ens ha passat cada una…, però tots

Ara hem fet un hospital a Gàmbia i hi ha

hem anat i tots hem tornat, no únicament

hagut un senyor que m’ha donat 125.000 €

nosaltres, els d’aquí, sinó els d’aquí i els

i jo he transferit tots aquests diners, el que

d’allà. Si hem sortit 20 persones a fer una

significa que els diners passen per aquí,

activitat, hem tornat els 20 perquè això de

però el donant ja sigui un ajuntament, una

dir “me’n vaig jo i aquí us quedeu”, en Rafa

universitat, un particular... controla el que

no ha acceptat mai. Per tant és una filosofia

es dona, per tant no hi ha problema, al no

de la vida, estem tots al mateix vaixell, a

haver-hi problema no hi ha interès, i al no

Sant Sadurní, a Mali, a Vilablareix... tots, i

haver interès, doncs aquí estaríem fins que

ens hem de cuidar, perquè si no ho fem, les

s’acabi. Però et dic una cosa, jo ja tinc

coses no sortiran bé! T’has d’implicar, i si

preparat el relleu, perquè les treballadores

no m’hagués implicat amb la teva àvia, no

que tenim són persones molt formades i de

estaríem tu i jo parlant aquí, imaginat el que

mica en mica jo els hi vaig traspassant tot i

he guanyat! En fi, t’has d’implicar i donar-ho

jo em quedo amb els voluntaris, però tot el

tot a la vida!

demés ho fan elles, perquè el dia que jo

contractades

a

jornada

mori, això ha de continuar! Aguantarem fins
Durant aquests anys t’ha passat alguna

que

puguem

aguantar,

i

apretem

cosa que t’ha fet replantejar si continuar

l’accelerador perquè tu no saps mai quan

amb l’ONG?

moriràs. Fins que el cos aguanti nosaltres
tirarem endavant i el futur és prometedor i
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treballarem. Ja veuràs amb la memòria

finalment el que la gent ens regala de les

d’aquest any; hem tornat a operar 129

seves hores. També, cada any l’Estat ens

persones,

de

autoritza a comptabilitzar 500 € més per

Madagascar, projectes agrícoles, la granja

cada delegat que tenim a Espanya, és a dir,

de pollastres, ajuda humanitària pel tema

nosaltres cada any tenim 300000 €

de la Covid…

d’ingressos més i això és una altra manera

estem

fent

l’escola

d’ingressar.
Canviant una mica de tema, quina és la
principal font d’ingressos?

Quines habilitats ha de tenir una persona

Els socis, aporten dues terceres parts, entre

per fer de voluntari? Creus que tothom

aquests hi ha Luís Enrique, Xavi Vila que són

està capacitat?

persones molt vinculades a nosaltres; una

Ser bona persona, res més. La gent en

altra part, que se sol situar en el 20%, prové

general té formació i nosaltres aprofitem

dels ajuntaments, diputacions, perquè això

aquesta formació. M’explicaré, posem el

de mica en mica va pujant, hi havia hagut

cas que jo sóc cuiner i no m’accepten a cap

anys que havíem tingut grans aportacions,

ONG i la nostra ONG li pregunta el que sap

ara no, són petites totes, però totes sumen;

fer de cuina i diu per exemple que sap fer

això seria la part econòmica. Tant com ens

patates braves. Nosaltres, l’enviem a

donen de diners, també rebem de material

l’escola de Mali a ensenyar a fer patates

com pot ser roba, llibres, vehicles, eines...

braves i ell a canvi ha d’aprendre a fer unes

que tot això es valora i la majoria es baixa

quantes receptes d’allà i d’aquesta manera

cap a l’Àfrica i una part molt important és el

fem intercanvi. Et poso un altre exemple, ve

que ens donen els voluntaris que nosaltres

una dona que fa feines de casa i l’enviem a

ho comptabilitzem a 12 € l’hora. O sigui

l’orfenat Kissito a cuidar nens perquè ha

cada voluntari que destina unes hores,

tingut tres fills: enviem a un enginyer a un

nosaltres ho comptem. Per tant tot això fa

poble que creiem que els hi falta alguna

un total que no són ni material ni diners sinó

cosa, i quan torna ens porta una pila de

que són serveis que ens donen. Et poso un

projectes. Qualsevol persona que vingui,

cas, hi ha un senyor que ens fa la pàgina web

inclús menor d’edat, pot fer de voluntari. Et

per la gent d’Elxe i val 1000 € i no ens ho

poso el cas real d’una nena que va fer de

cobra; jo ho comptabilitzo com a un donatiu

voluntària quan tenia 7 i 8 anys; tu llegeixes

i li faig un reconeixement. En conclusió,

les seves memòries i són espectaculars i era

tenim socis, socis grans, ajuntaments,

una nena petita, però una gran voluntària!

diputacions, etc; per altra banda, material

El segon any que la seva mare estava

que rebem i que enviem a l’Àfrica i

treballant a l’hospital de voluntària, doncs
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va acabar atenent un part i quan el nen va

perquè no li va agradar, però va entendre

sortir de la panxa de la mare, ella el va

com funcionava i ens ha donat molts diners

agafar perquè la llevadora no va arribar a

i gràcies a ell hem fet coses increïbles.

temps, ja em diràs tu quin nen de 8 anys és

També hi ha gent que ha tornat molt

capaç d’agafar un nadó acabat de nàixer! Si

contenta per l’experiència; el millor és llegir

un voluntari de set anys és capaç de fer un

les memòries i parlar amb els voluntaris que

voluntariat, qualsevol persona si té voluntat

hi han anat allà.

farà el que li doni la gana perquè tothom té
alguna especialitat. Pots fer el que vulguis,

Anant a un tema més actual, com ha

si se’t dona bé cantar, ballar o l’esport,

impactat la Covid en els vostres projectes?

doncs ho pots ensenyar i ells t’ensenyaran

Si la Covid durés tres o quatre anys,

el seu. Llavors jo estudio el perfil de cada

repercutiria molt perquè no pots estar fent

persona, no hi ha persona a que se li pugui

projectes sense enviar voluntaris, has

dir que no. Vam tenir una persona

d’enviar voluntaris per mantenir el caliu. El

tetraplègica i volia anar cap a l’Àfrica, doncs

mes de març van arribar els últims

li vam muntar el viatge perquè el

voluntaris i ara ja n’hi han que tornen a

traslladessin i el que feia era anar en centres

anar; i tot això s’acabarà. Quan treguin la

de

seva

vacuna i ens puguem vacunar això

experiència en cadira de rodes, i la gent

s’acabarà, haurem estat un any una mica

d’allà veia com havia evolucionat la seva

parats, però continuarem amb força i

vida a Espanya i va acabar fent grans coses.

tirarem endavant. És més, tenim ganes que

També vam tenir un voluntari molt gran que

això ja passi perquè tenim ganes de fer

estava a punt de morir i volia fer el seu últim

coses perquè durant aquest temps hem

viatge a l’Àfrica, i el vam enviar cap allà.

tingut molta estona per pensar. Cada 15 o

Tothom és útil a qualsevol lloc i tothom té

20 anys amb la Carmen, la meva dona,

un geni dins seu.

sempre

tetraplègics

i

explicava

la

diem

que

hem

d’estrènyer

l’accelerador, o sigui quan teníem 20 anys
Quina seria la clau per animar a una

que va ser quan ens vam conèixer, fèiem

persona a fer un voluntariat?

moltes coses, quan vam fer trenta vam dir,

Que es llegeixi les memòries dels voluntaris,

accelerem una mica més perquè el temps

allà trobarà de tot, com que no hi ha

passa, perquè cada 10 anys que passa hem

censura, trobarà memòries de gent que ha

d’apretar més l’accelerador perquè és que

arribat contenta o descontenta. Aquest

s’acaba el temps! Llavors tant la Carmen i jo

home que t’he dit que ens ha donat 125000

volem fer un esprint, aquest esprint el

€, va anar de voluntari i va tornar enfadat

volem fer dedicant-lo a fer coses boniques.
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Per la part dels socis, cap s’ha esborrat i

primera escola, totes les pròximes han estat

inclús n’hem fet algun de nou, però no hem

copiar la primera; i si en saps fer una en saps

premut l’accelerador perquè no és temps

fer mil. Doncs les persones que puguin

de fer-ho, però si que és temps de

veure a través de la nostra pàgina web, el

reflexionar, de posar les coses el dia, i ha

que és la nostra experiència i que la puguin

sigut un temps per aprendre i ara estem

aprofitar. Tenim projectes sencers que

disposats a córrer perquè quan tallin la

regalem, i això no ho fa ningú! M’interessa

cinta, sortirem corrents. Tenim il·lusió per

que el jovent aprengui. En resum, m’agrada

fer coses jo i l’equip!

molt fer coses, però sobretot m’agrada que
l’equip nostre, ensenyi a fer coses; hem de

Ja estem arribant al final de l’entrevista,

formar a les persones encara que superin la

t’agradaria afegir algun comentari o

nostra activitat i siguin els caps nostres. Si el

aclariment?

senyor que va dominar el foc no hagués

Simplement que la gent s’animi i no a venir

transmès la seva experiència a un altre,

a nosaltres, si alguna persona vol muntar

encara no sabríem dominar-lo i és això el

alguna cosa pel seu compte, encara que no

que a mi m’agrada, que tu aprenguis una

tingui cap experiència, si té actitud i vol fer-

mica, que la teva àvia hagi ensenyat a

ho, nosaltres l’ajudarem. Si ve amb

moltes persones i és això el bonic d’aquest

nosaltres perfecte i si no l’ajudarem amb el

tema.

que faci falta. Mira, la nostra pàgina web, és
una pàgina web bastant estranya en el

Moltes gràcies, Rafa per haver dedicat

sentit que ho expliquem tot. Per què ho

aquesta estona a respondre les preguntes

fem? Perquè volem que la gent se n’aprofiti,

pel meu treball. Espero que ens puguem

que pugui copiar, perquè quan jo vaig fer la

veure aviat!

43

Quina edat tens?

Quina formació tens?

Saps què volen dir les sigles ONG? Saps que una ONG és una entitat sense ànim de lucre?

Saps de quina manera extreuen els recursos econòmics?

Estàs afiliat en alguna ONG?

A qui donaries suport econòmic
Marcaprimer,
dues opcions
a una ONG
a quin
internacional
sector de les
o nacional?
ONGs donaries suport?

Cada quan dones suport econòmic a una ONG?

Creus que aquestes organitzacions tenen un impacte positiu a la societat?

Has realitzat mai algun voluntariat?

09/12/2020 21:49:34 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 21:59:44 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:01:03 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:01:04 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:01:39 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:02:13 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris, Formació professional

Sí

Sí

No

Sí

Internacional

Sanitat

Una vegada l'any

Sí

No

09/12/2020 22:02:32 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

1 cop per mes

Sí

Sí

09/12/2020 22:03:32 Masculí

41-60 anys

Enginyer agronom

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat

Una vegada l'any

Sí

No

09/12/2020 22:03:35 Femení

41-60 anys

Universitat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Dues vegades l'any

Sí

No

09/12/2020 22:03:43 Femení

+60 anys

Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Medi ambient, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:03:50 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Cada mes

Sí

No

09/12/2020 22:04:13 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:04:15 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:04:25 Masculí

41-60 anys

Batxillerat, Formació professional

Sí

No

Sí

No

Nacional

Cultura

Mai

No

No

09/12/2020 22:04:50 Masculí

21-40 anys

Estudis obligatoris, Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No

09/12/2020 22:04:56 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:05:01 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:05:03 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris, Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Fins fa poc donava suport econòmic a 2 ONG.

Sí

Sí

09/12/2020 22:05:11 Masculí

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Cada dos anys

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:05:14 Masculí

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:05:41 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:06:01 Masculí

41-60 anys

Universitaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Cultura, Defensa dels drets

Cada dos mesos

Sí

Sí

09/12/2020 22:06:40 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:06:56 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:06:58 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:07:29 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Internacional

Educació

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:07:42 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

No

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:09:06 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Immigració

Mensualment una aportació petita

Sí

Sí

09/12/2020 22:09:23 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:10:04 Femení

0-20 anys

Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:10:15 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:10:25 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:10:26 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:10:48 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:11:04 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:11:46 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Cada any faig un parell o tres donacions a diferents organitzacions

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:12:22 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Immigració

Mensual

Sí

Sí

09/12/2020 22:12:23 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Immigració, Defensa dels drets

Mai

No

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:12:27 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:12:45 Masculí

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Educació

Mensual

Sí

No

09/12/2020 22:12:47 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:12:48 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Immigració

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:12:58 Femení

41-60 anys

Carrera universitaria

No

Sí

Sí

Sí

Nacional

Immigració, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:13:40 Masculí

21-40 anys

Grau, Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:14:16 Masculí

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:14:24 Masculí

41-60 anys

Universitaris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:15:17 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:15:45 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:15:47 Femení

21-40 anys

Batxillerat

Sí

No

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:16:06 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

09/12/2020 22:17:18 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Esporàdicament

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:19:39 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:19:49 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

No

No

09/12/2020 22:20:56 Femení

+60 anys

Formació professional

Sí

Sí

No

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:21:07 Masculí

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Esporadicament

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:21:14 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:21:25 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

No

No

Internacional

Sanitat, Immigració

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:21:45 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:22:04 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

No

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:22:19 Masculí

41-60 anys

Llicenciatura

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No

09/12/2020 22:22:42 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

He donat alguna vegada

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:23:01 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Internacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:23:22 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:23:49 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:23:54 Masculí

41-60 anys

Batxillerat, Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

No

09/12/2020 22:24:02 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Educació, Medi ambient

Varies vegades l'any

Sí

No

09/12/2020 22:24:24 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:24:25 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:24:31 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:24:43 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:26:07 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:26:10 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:27:50 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:28:23 Masculí

41-60 anys

Llicenciat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Defensa dels drets

Depén però no recurrent

Sí

No

09/12/2020 22:29:34 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:29:45 No el vull especificar

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Defensa dels drets, Arees Socials

sempre que puc

Sí

Sí

09/12/2020 22:33:06 Femení

41-60 anys

Llicenciatura + Màster

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Trimestral

Sí

Sí

09/12/2020 22:34:58 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat, Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:36:53 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:38:01 Masculí

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:39:52 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Cada dos anys

Sí

Sí

09/12/2020 22:43:34 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mensualment

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:45:16 Femení

+60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:47:23 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:49:08 Masculí

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:51:30 Masculí

+60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:52:44 Femení

41-60 anys

Batxillerat, Formació professional

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 22:53:04 Femení

41-60 anys

Treballadora Social

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Immigració, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 22:53:32 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:56:29 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

No

Sí

No

Internacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 22:57:38 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No

09/12/2020 22:58:22 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Dues vegades l'any

No

No

09/12/2020 22:59:17 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Cultura, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 23:00:39 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 23:03:54 Masculí

41-60 anys

Universitari

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

No

09/12/2020 23:04:48 No el vull especificar

41-60 anys

Estudis obligatoris, Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 23:12:06 Femení

41-60 anys

universitaris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient

Mai

No

No

09/12/2020 23:17:55 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

09/12/2020 23:18:44 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Nacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

No, però m'agradaria

09/12/2020 23:22:08 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris

No

Sí

Sí

No

Nacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No

09/12/2020 23:23:35 Masculí

21-40 anys

Màster

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

Sí

09/12/2020 23:29:28 Masculí

21-40 anys

Universitaris

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Defensa dels drets

Una vegada al mes

Sí

No

09/12/2020 23:43:42 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

09/12/2020 23:56:54 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

No

Sí

Sí

No

Nacional

Immigració, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 0:11:28 Masculí

21-40 anys

Llicenciat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 0:33:03 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Esporadicament

Sí

Sí

10/12/2020 0:38:43 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Dues vegades l'any

No

No

10/12/2020 0:43:55 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No

10/12/2020 0:48:32 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 5:52:31 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Immigració

Cada mes

No

No, però m'agradaria

10/12/2020 6:30:38 Masculí

+60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

A cada fem voluntariat a càritas

Sí

Sí

10/12/2020 6:58:12 Femení

41-60 anys

Psicologia i informació i turisme

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Cada trimestre

Sí

Sí

10/12/2020 6:58:14 Femení

21-40 anys

Grau, Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 7:02:25 Masculí

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

Marca de temps

Si us plau, escull el seu gènere:

Quina edat tens?

Quina formació tens?

Saps què volen dir les sigles ONG? Saps que una ONG és una entitat sense ànim de lucre?

Saps de quina manera extreuen els recursos econòmics?

Estàs afiliat en alguna ONG?

A qui donaries suport econòmic
Marcaprimer,
dues opcions
a una ONG
a quin
internacional
sector de les
o nacional?
ONGs donaries suport?

Cada quan dones suport econòmic a una ONG?

Creus que aquestes organitzacions tenen un impacte positiu a la societat?

Has realitzat mai algun voluntariat?

10/12/2020 7:06:56 Femení

+60 anys

Universitaria

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Mensual

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 7:21:22 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 7:32:11 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 7:38:49 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Internacional

Educació, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 8:02:37 Femení

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

No

10/12/2020 8:07:38 Masculí

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 8:30:56 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

No

No

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 8:34:44 Femení

41-60 anys

Batxillerat, Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 8:52:51 Masculí

+60 anys

enginyeria

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 8:52:58 Masculí

41-60 anys

Universitat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 8:58:43 No el vull especificar

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Immigració, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 9:25:36 Femení

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Immigració

Mai

No

No, però m'agradaria

10/12/2020 10:01:46 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 10:02:50 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Cada mes

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 10:02:59 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Cada mes

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 10:06:09 Masculí

21-40 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 10:08:58 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Nomes alguna vegada

Sí

Sí

10/12/2020 10:09:37 Femení

41-60 anys

llicenciatura+diplomatura

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Mai

No

Sí

10/12/2020 10:25:39 Masculí

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient

Cada dos anys

Sí

No

10/12/2020 10:32:31 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Immigració

Mensual

Sí

Sí

10/12/2020 10:34:50 Femení

41-60 anys

Batxillerat, Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Dues vegades l'any

Sí

No

10/12/2020 10:38:43 Femení

+60 anys

Doctora en medicina i psicologiaa

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Sovint

Sí

Sí

10/12/2020 10:55:00 Masculí

+60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Una vegada l'any

No

No

10/12/2020 11:54:35 Masculí

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Immigració, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 12:08:04 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Defensa dels drets

Mai

Sí

No

10/12/2020 12:14:12 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

No

Sí

No

No

Nacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 13:22:36 Masculí

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 13:55:33 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Cultura

Mínim 1 cop al mes

Sí

No

10/12/2020 14:12:22 Masculí

21-40 anys

Batxillerat, Formació professional

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 14:15:02 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mensual

Sí

Sí

10/12/2020 14:17:36 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Cada dos mesos

Sí

Sí

10/12/2020 14:22:17 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Immigració, Defensa dels drets

Cada mes

Sí

Sí

10/12/2020 14:56:40 Masculí

21-40 anys

Formació professional

No

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Medi ambient

Cada mes

Sí

Sí

10/12/2020 14:59:15 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 15:05:52 Femení

41-60 anys

llicenciatura

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Medi ambient, Defensa dels drets

cada mes, a dues ONG

Sí

Sí

10/12/2020 15:29:29 Femení

+60 anys

Estudis obligatoris, comerç

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

alimentacio ..i..sanitat

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 15:50:49 Femení

+60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 15:54:54 Masculí

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

No

Sí

Internacional

Cultura, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 18:25:58 Masculí

21-40 anys

Doctorat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Educació

Dues vegades l'any

Sí

No

10/12/2020 19:28:27 Femení

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Defensa dels drets

Vaig donar durat 2 anys a una ONG

Sí

No

10/12/2020 19:29:11 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 19:31:16 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Educació, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No

10/12/2020 19:33:01 Femení

+60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Una vegada l'any

No

No

10/12/2020 19:34:30 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Immigració

mensual

Sí

No

10/12/2020 19:39:30 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Cada dos anys

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 19:39:52 Femení

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mensual

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 19:52:44 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No

10/12/2020 20:02:05 Femení

21-40 anys

Diplomatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

10/12/2020 20:15:53 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

No tinc una data marcada

Sí

No

10/12/2020 20:24:34 Femení

21-40 anys

Diplomatura

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

No

No

10/12/2020 20:36:02 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Educació

Mai

Sí

No

10/12/2020 20:46:34 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

No

10/12/2020 20:57:53 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

No

No

No

No

Nacional

Sanitat, Cultura

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 20:58:26 Femení

41-60 anys

Universitat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Dues vegades l'any

Sí

No

10/12/2020 21:02:07 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

10/12/2020 21:05:17 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient, Animals

Mai

Sí

No

10/12/2020 21:06:14 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 21:09:41 Femení

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Mensualment de forma econòmica i setmanalment de forma voluntària

Sí

Sí

10/12/2020 21:29:48 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

No

No

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 21:37:11 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

No

No

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 21:38:30 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 21:38:31 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 21:39:05 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 21:41:04 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Depèn

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 21:44:15 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Immigració, Igualtat de gènere

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 21:44:30 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

No

10/12/2020 21:45:06 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Immigració, Igualtat de gènere

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 21:47:43 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 21:53:59 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

No

10/12/2020 21:54:49 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Defensa dels drets

Quan es fan determinades campanyes, no regularment

Sí

Sí

10/12/2020 22:00:22 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 22:06:16 Femení

41-60 anys

Grau

No

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Immigració

Cada mes

Sí

No

10/12/2020 22:10:29 Masculí

41-60 anys

Llicenciatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 22:11:49 Masculí

21-40 anys

Formació professional

No

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Cada dos anys

Sí

No

10/12/2020 22:13:12 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Fa molt de temps i ja no el dono

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 22:15:18 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 22:16:49 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Immigració

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 22:17:43 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Cultura

Dues vegades l'any

Sí

Sí

10/12/2020 22:20:57 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 22:22:02 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 22:22:08 Masculí

41-60 anys

Universitaris

Sí

No

Sí

No

Internacional

Desenvolupament

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 22:22:32 Femení

21-40 anys

Diplomada

No

Sí

No

No

Nacional

Educació, Aliments

Mai

Sí

No

10/12/2020 22:25:38 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 22:28:54 Femení

21-40 anys

Llicenciatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Mai

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 22:29:11 Femení

21-40 anys

Formació professional

No

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No

10/12/2020 22:31:12 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Educació, Medi ambient

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 22:32:06 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

10/12/2020 22:37:54 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Cultura, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 22:38:37 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Cultura, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

10/12/2020 22:45:01 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

depen, he estat fent aportacions durant anys però per motius econòmic vaig deixar

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 22:46:57 Masculí

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

No

No

10/12/2020 23:22:39 Femení

41-60 anys

Llicenciada

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

10/12/2020 23:29:15 Femení

21-40 anys

Màster

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Cada dos anys

Sí

Sí

10/12/2020 23:35:53 Femení

+60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat

Mai

Sí

No

11/12/2020 0:07:50 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

Sí

11/12/2020 0:35:27 Masculí

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

11/12/2020 6:22:05 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

11/12/2020 6:41:51 Femení

+60 anys

Grau

No

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Cultura

Mai

No

No

11/12/2020 6:45:44 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No, però m'agradaria

11/12/2020 6:56:30 Femení

21-40 anys

Llicenciatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

11/12/2020 6:59:45 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

11/12/2020 7:37:46 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Cultura

Cada tres mesos i cada mes

Sí

Sí

11/12/2020 7:47:54 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Educació

Cada mes

Sí

No, però m'agradaria

11/12/2020 8:31:38 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Educació, Defensa dels drets

Cada mes

Sí

Sí

11/12/2020 8:38:46 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

No

11/12/2020 8:47:07 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat

Mai

Sí

Sí

11/12/2020 9:20:43 Masculí

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

No

No

11/12/2020 12:43:28 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Cada dos mesos

Sí

Sí

11/12/2020 12:44:27 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Cada dos mesos

Sí

Sí

11/12/2020 17:24:51 Femení

41-60 anys

Diplomatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Immigració

Mai

Sí

No

11/12/2020 18:20:09 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

Sí

11/12/2020 18:21:31 Masculí

+60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat

Cada mes

Sí

No

11/12/2020 22:39:04 Femení

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Una vegada l'any

Sí

No

11/12/2020 23:05:13 Femení

41-60 anys

Universitaris

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Mensual

Sí

No

Marca de temps

Si us plau, escull el seu gènere:

Quina edat tens?

Quina formació tens?

Saps què volen dir les sigles ONG? Saps que una ONG és una entitat sense ànim de lucre?

Saps de quina manera extreuen els recursos econòmics?

Estàs afiliat en alguna ONG?

A qui donaries suport econòmic
Marcaprimer,
dues opcions
a una ONG
a quin
internacional
sector de les
o nacional?
ONGs donaries suport?

Cada quan dones suport econòmic a una ONG?

Creus que aquestes organitzacions tenen un impacte positiu a la societat?

Has realitzat mai algun voluntariat?

11/12/2020 23:05:21 Femení

41-60 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat, Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Immigració, Defensa dels drets

Cada vegada que puc

Sí

No, però m'agradaria

11/12/2020 23:05:33 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Educació, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

No

11/12/2020 23:06:10 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

11/12/2020 23:08:32 Femení

41-60 anys

Universitari

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Mai

Sí

No

11/12/2020 23:10:28 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris, Grau, Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Educació, Medi ambient

Mai

No

No, però m'agradaria

11/12/2020 23:15:31 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Quan puc

Sí

No, però m'agradaria

11/12/2020 23:16:13 Femení

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Medi ambient, Immigració

Cada mes

Sí

Sí

11/12/2020 23:27:37 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

Sí

No

Nacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

11/12/2020 23:45:19 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

No

Sí

Nacional

Educació, Immigració

Una vegada l'any

Sí

Sí

11/12/2020 23:52:48 Femení

41-60 anys

Dioplomatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

12/12/2020 0:06:57 Femení

+60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Cada dos anys

Sí

Sí

12/12/2020 6:25:30 Masculí

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Construcció habitatge

He participar de voluntari

Sí

Sí

12/12/2020 6:38:47 Masculí

41-60 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 9:13:35 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 9:45:14 Femení

41-60 anys

Master

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 9:46:26 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

No

Sí

Nacional

Educació, Immigració

Una vegada l'any

Sí

Sí

12/12/2020 9:56:43 Masculí

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat

Una vegada l'any

Sí

Sí

12/12/2020 10:11:57 Femení

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Immigració

Cada mes

Sí

Sí

12/12/2020 10:25:05 Masculí

41-60 anys

Diplomat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 10:43:34 Femení

+60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Cultura

Mai

No

No

12/12/2020 11:02:25 Masculí

41-60 anys

Diplomat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 11:38:51 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

12/12/2020 11:42:23 Femení

21-40 anys

Estudis Universitaris i Postgraus

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

12/12/2020 11:46:49 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

12/12/2020 11:49:30 Masculí

21-40 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

12/12/2020 11:50:41 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 11:54:32 Femení

21-40 anys

Ade

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Defensa dels drets, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No

12/12/2020 12:00:08 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

12/12/2020 12:00:57 Femení

21-40 anys

Grau, Formació professional

No

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

12/12/2020 12:10:23 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

Sí

12/12/2020 12:34:16 Femení

21-40 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

Sí

12/12/2020 12:38:00 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Voluntariat setmanal

Sí

Sí

12/12/2020 12:56:44 Femení

21-40 anys

Grau, Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Mai

No

No, però m'agradaria

12/12/2020 13:33:30 Femení

21-40 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Educació

Dues vegades l'any

Sí

Sí

12/12/2020 14:02:20 Femení

21-40 anys

Formació professional

No

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No

12/12/2020 14:05:54 Femení

21-40 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No

12/12/2020 14:19:35 Femení

21-40 anys

Grau, master

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Medi ambient, Igualtat de gènere

al mes

Sí

Sí

12/12/2020 14:47:40 Femení

21-40 anys

Cicle Grau Superior

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

No

No

12/12/2020 15:18:43 Femení

21-40 anys

Diplomatura

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 15:27:18 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Cada mes

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 16:42:45 Femení

21-40 anys

Diplomatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

12/12/2020 20:01:46 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Medi ambient, Defensa dels drets

Dues vegades l'any

Sí

Sí

12/12/2020 20:51:29 Masculí

0-20 anys

ESO

Sí

No

No

No

Internacional

Sanitat, Immigració

Mai

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 20:51:54 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No

12/12/2020 21:01:47 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

No

Sí

Sí

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 21:03:12 Femení

0-20 anys

Batxillerat, Grau

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Cada dos anys

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 22:04:04 Masculí

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Mai

Sí

Sí

12/12/2020 22:50:53 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

12/12/2020 23:21:08 Masculí

0-20 anys

Encara no he acabat el Bat

No

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Immigració

Mai

Sí

No

12/12/2020 23:38:58 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Internacional

Sanitat, Educació

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

12/12/2020 23:48:21 Masculí

0-20 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

No

13/12/2020 8:28:14 Femení

21-40 anys

Llicenciatura

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

No

13/12/2020 10:26:54 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

Sí

13/12/2020 13:39:04 Femení

21-40 anys

Grau, Formació professional

Sí

Sí

No

No

Nacional

Educació, Igualtat de gènere

Mai

No

No, però m'agradaria

13/12/2020 18:09:03 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

Sí

13/12/2020 18:59:30 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

No

Sí

Sí

No

Internacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

13/12/2020 19:01:28 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

No

No

Nacional

Medi ambient, Immigració

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

13/12/2020 19:43:39 Femení

41-60 anys

Doctora

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Educació

Mai

Sí

Sí

13/12/2020 20:19:07 Femení

41-60 anys

Formació professional

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Dues vegades l'any

Sí

No

13/12/2020 21:20:53 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Internacional

Immigració, Defensa dels drets

Cada mes

Sí

Sí

13/12/2020 22:57:12 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris, Batxillerat

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Mai

Sí

No

13/12/2020 23:17:48 Femení

41-60 anys

Grau

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Immigració

Una vegada l'any

Sí

Sí

14/12/2020 8:59:11 Femení

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

No

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

Una vegada l'any

Sí

Sí

15/12/2020 19:41:38 Masculí

0-20 anys

Estudis obligatoris

Sí

Sí

No

No

Nacional

Sanitat, Medi ambient

Mai

Sí

Sí

16/12/2020 12:51:20 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

No

Nacional

Sanitat, Igualtat de gènere

No tinc una data marcada

Sí

No

16/12/2020 19:26:20 Femení

41-60 anys

Grau

No

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Immigració

Cada mes

Sí

No

17/12/2020 21:29:27 Femení

41-60 anys

Batxillerat

Sí

Sí

Sí

Sí

Nacional

Sanitat, Defensa dels drets

Una vegada l'any

Sí

No, però m'agradaria

Marca de temps

Si us plau, escull el seu gènere:

