
I N I C I A T I V E S  S O L I D À R I E S

Reptes a la plataforma
MIGRANODEARENA.ORG

A BENEFICI DE



Qui som?
30 ANYS
IMPARABLES
CONTRA LA
LEUCÈMIA

Volem que puguis conèixer molt millor la

nostra trajectòria, sempre transversal al

pacient. Estem segurs que hi ha moltes

coses que no saps!

 

ENS ACOMPANYES A DESCOBRIR-HO?



IMPLICACIÓ AMB UNA CAUSA

FUNCIONAMIENT

QUÈ ÉS MIGRANODEARENA.ORG?

A través de migranodearena es pot donar suport a una ONG,

entitats del tercer sector social, cooperatives i entitats sense

ànim de lucre com fundacions o associacions.

El funcionament és el següent: una persona, grup de persones o

empresa pren la iniciativa de crear un repte solidari a favor d'una

ONG, es marca un objectiu de recaptació i ho comparteix amb

els seus familiars, amics i coneguts perquè aquests hi donin

suport. Encara que no s'aconsegueixi l'objectiu de recaptació

establert, els fons són transferits a les organitzacions

beneficiàries.

 

Migranodearena.org és una plataforma de crowdfunding

solidari que et permet crear un repte solidari i compartir-lo amb

tots els teus amics i familiars. És la manera més fàcil d'ajudar en

grup a una ONG.

Què és aquesta
plataforma?



Et recomanem que miris aquest vídeo

Aquest vídeo t'ajudarà a comprendre molt millor tot el concepte.
Ja ho veuràs!

(fes clic sobre la imatge per poder reproduir-lo)

https://vimeo.com/274882859


PARTICIPA EN
UNA PROVA
ESPORTIVA

Esport amb valors!

Si participes en alguna prova

esportiva organitzada (com una

marató, un triatló, etc.), afegeix

un repte solidari al teu repte

esportiu.

CELEBRACIÓ
SOLIDÀRIA

Organitza-la!

Un aniversari o un

casament són bones

ocasions per rebre

donacions en comptes

de regals.

 

DONATIUS EN
"MEMÒRIA DE"

Recorda'ls

Si algú del teu entorn ja no

està, pots recordar-lo.

Donant el vostre suport a la

investigació.

Idees per crear un repte



UTILITZA-HO EN
UNA FILA ZERO

Així tot el món suma!

Si vols recollir donatius per un

gran esdeveniment on potser no

tothom pot assistir. Aquesta és la

millor manera!

REPTE
PERSONAL

Anima't!

Implica't amb una causa

a través d'un repte

personal. Qualsevol

moment és bo per

convertir-te en

ambaixador d'una causa.

 

RECOLZA LA
INVESTIGACIÓ

Regala investigació!

Lidera una campanya de

crowdfunding per ajudar a

finançar la investigació

científica. 

Sense investigació no hi ha

cura!

Idees per crear un repte



CLICA EL BOTÓ
"CREA EL TEU
REPTE"
Aquí comença el procés de creació de

la teva campanya de crowdfunding.

ESCULL UNA
ONG
Escull l'organització que vulguis

donar suport. En aquest cas, la

Fundació Josep Carreras!

COMPARTEIX
EL TEU REPTE
Anima als teus amics, familiars i

coneguts a col·laborar en el teu

repte solidari.

DESCRIU EL
TEU REPTE
Explica la teva història, inclou

fotos i vídeos, i estableix

l'objectiu de recaptació.

COM CREAR UN REPTE SOLIDARI 
PAS A PAS

www.migranodearena.org/crea-reto

http://www.migranodearena.org/crea-reto


 
 


