INICIATIVES

SOLIDÀRIES

Reptes a la plataforma
MIGRANODEARENA.ORG
A BENEFICI DE

Des de fa més de 30 anys, moguts
pel desafiament d'aconseguir que la
leucèmia sigui, algun dia, una

Qui som?
30 ANYS
IMPARABLES
CONTRA LA
LEUCÈMIA

malaltia 100% curable, impulsem de
forma incansable tot tipus de
projectes a benefici dels pacients i
de la ciència.

La nostra aliança amb la plataforma
de crowdfunding

migranodearena.org ens ayuda a
que cada dia siguin més les
persones que se suman a aquesta
lluita.

VOLS POSAR EL TEU
GRANET DE SORRA?

Què és aquesta
plataforma?
QUÈ ÉS MIGRANODEARENA.ORG?
Migranodearena.org és una plataforma de crowdfunding que et
permet crear un repte solidari i compartir-ho amb tots els teus
amics i familiars. És la forma més fàcil d'ajudar en grup a una
ONG.

IMPLICACIÓ AMB UNA CAUSA
A través de

migranodearena.org es pot donar suport a una

ONG, entitats del tercer sector social, cooperatives i entitats
sense ànim de lucre com fundacions o associacions.

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

iniciativa de crear un repte solidari a favor
d'una ONG, es marca un objectiu de recaptació i el comparteix
empresa pren la

amb els seus familiars, amics i coneguts per a que el recolzin.
Encara que no s'arribi a l'objectiu de recaptació establert, els

sempre son transferits a les entitats beneficiaries.

fons

Et recomanem que vegis aquest vídeo

(fes click a la imatge per a reproduir-lo)

T'ajudarà a comprendre molt millor
el concepte de

migranodearena.org

Idees per crear un repte

PARTICIPA EN
UNA PROVA
ESPORTIVA

CELEBRACIÓ
SOLIDÀRIA

DONATIVOS EN
"MEMORIA DE"

Organitza-la!

Recorda'ls!

Si participes en alguna prova

Un aniversari o una boda

Si algú del teu entorns ja no hi

esportiva (com una marató, un

son bones ocasions per a

és, pots recordar-lo donant el

triatló, etc.), afegeix un repte

rebre donacions en

teu suport a la investigació.

solidari al teu repte esportiu.

comptes de regals.

Esport amb valors!

CREA UNA FILA
CERO

RETO
PERSONAL

Així tothom suma!

Anima't!

Regala investigació!

Si vols recollir donatius per a un

Implica't amb una causa a

Lidera una campanya de

gran esdeveniment on pot ser

través d'un repte personal.

crowdfunding per ajudar a

que tothom no pugui assistir,

Qualsevol moment és bo per

finançar la recerca científica.

aquesta és la millor forma!

a convertir-te en ambaixador

Sense investigació científica, no

d'una causa.

hi ha cura!

DONA SUPORT A
LA INVESTIGACIÓ

COM CREAR UN REPTE SOLIDARI
PAS A PAS
www.migranodearena.org/crea-reto

CLICA EL BOTÓ
"CREA TU RETO"

DESCRIU EL
TEU REPTE

comença el procés de
creació de la teva campanya de

Explica la teva història, inclou
fotos i vídeo, i estableix
l'objectiu de recaptació.

Aquí

crowdfunding.

TRIA UNA ONG
Selecciona la

Fundació Josep Carreras
Consells per
crear un repte
CLICK AQUÍ

COMPARTEIX
EL TEU REPTE
Anima als teus amics, familiars
i coneguts a col·laborar
compartint l'enllaç del teu repte.

FUNCIONALITATS ÚNIQUES!

PERSONALITZA
INFORMA ALS
EL TEU MISSATGE TEUS DONANTS

SERVEI
DE TICKETING

Tu estàs darrere d'aquest repte!

Tingues-los al dia

Ven les teves entrades

És molt important que els

Els teus donants podran

Si organitzes un

teus sàpiguen que tu hi ets

saber en tot moment en

esdeveniment amb

darrera d'aquest repte

quin estat es troba el repte

entrades, contacta amb

solidari. Podràs

solidari en el que han

nosaltres i t'informarem

personalitzar el missatge

participat rebent

d'aquest servei.

d'agraïment que reben els

actualitzacions.

teus donants.

ELL JA HO HA FET...
ANDRÉS PASCUAL

REPTE 5 DIES 5 MARATONS
CONTRA LA LEUCÈMIA
Tinc un familiar lluitant contra la leucèmia i volia fer-li un homenatge.

5 maratons en 5 dies solidàries amb la
Fundació Josep Carreras.
Em vaig proposar fer

Com estem en situació de pandèmia, el millor era fer aquest repte en
solitari, però

vaig voler que la gent es pogués implicar fent una

donació.
Vaig obrir el repte a migranodearena.org amb l'objectiu de
recaptar 1000€ però, a les 24h ja l'haviem superat. Vaig anar
ampliant-lo fins arribar als 10.000€ que finalment vam recaptar
a favor de la investigació.

Va ser un èxit, es va implicar tot el meu entorn, i

migranodearena.org va ser una eina molt bona per fe-ho tot
més fàcil.

CONTACTA AMB NOSALTRES

imagina@fcarreras.es
Tel. 934144147

