
Benvolguts i benvolgudes,  
 
Durant les darreres setmanes s’ha estat organitzant un grup de voluntaris a Girona per anar al camp 
de refugiats d’Idomeni, a la frontera entre Macedònia i Grècia i tres joves de Banyoles ens hi hem 
volgut adherir: en Mak Dzinovic, l’Eduard Rodríguez i en Jordi Bayot.  
 
Veient amb impotència la ineficàcia amb què les institucions europees estan gestionant la situació, 
des d’aquest grup de voluntaris ens hem plantejat un seguit d’objectius que us voldríem fer arribar i, 
si ho creieu convenient, convidar-vos a ser-ne partíceps. 
 
QUÈ ENS PROPOSEM:  
- Participar com a voluntaris al camp de refugiats d’Idomeni. Parlant amb diferents organitzacions i 
voluntaris que estan treballant sobre el terreny, hem recollit tota la informació necessària per a 
poder arribar al camp de refugiats i treballar-hi com a voluntaris durant una setmana, del 4 al 8 
d’abril. En aquesta recerca d’informació i coordinació ens vam voler informar de quines eren les 
necessitats primordials del camp de refugiats i d’aquí en van néixer els següents eixos de treball.  
 

- Crear una pàgina de micromecenatge (crowdfunding) per finançar la compra dels subministraments 
necessaris sobre el terreny. Les persones i organitzacions que estan treballant a Idomeni ens han 
explicat que les necessitats del camp de refugiats són molt canviants i que és difícil fer una previsió 
explícita del que es necessita. És per aquest motiu que resulta molt més funcional disposar de diners 
per poder comprar directament el material que es necessiti indispensablement en aquell moment: 
llenya, guants, botes, ampolles d’aigua, impermeables.... D’aquesta manera acaba essent molt més 
pràctic gastar-se diners en material bàsic que et sortiria molt més car si l’haguessis de transportar.   
 

- Recollir material. Es van organitzar dos punts de recollida de material, un al bar La Pedra de Girona i 
un altre al Casal Popular Independentista del Pla de l’Estany (roba i medicaments bàsicament). 
 

- Difusió. Per poder realitzar tot això pensem que és molt important involucrar el major nombre de 
gent possible abans (per viatjar amb el màxim de recursos), durant (per fer arribar informació del dia 
a dia d’Idomeni i les tasques que s’hi desenvolupen) i després (per donar continuïtat al projecte i fer-
lo el màxim transparent possible).  
 

 
QUÈ US DEMANEM:  
 

- Que visiteu el nostre projecte de crowdfunding i hi feu l’aportació que creieu pertinent a través del 
link: https://goo.gl/qHNT8x  (o facebook: Grup voluntaris/es Gironès) 
 
- Malgrat a dia d’avui donem per concloses les campanyes de recollida de material (tot el que s’ha 
recollit serà enviat amb un contenidor des del port de Barcelona el dia 7 d’abril), no descartem 
organitzar-ne alguna altra més endavant i qualsevol aportació serà benvinguda.  
 
- Que seguiu fent difusió d’aquest tipus d’iniciatives, tan necessàries i importants pels que les 
impulsen i pels que hi participen però sobretot per aquells qui les reben.   
 
Moltes gràcies,  
 

Mak, Eduard i Jordi.  

https://goo.gl/qHNT8x

