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Resum  

Actualment, el món està patint la crisi humanitària més gran des de la Segona Guerra 

Mundial, on milers de persones es veuen obligades a abandonar les seves llars, arriscant-ho 

tot per fugir de la guerra, la fam i la misèria. En aquest Treball de Final de Grau s’ha dut a 

terme l’organització real d’un esdeveniment benèfic en suport a totes aquestes persones 

refugiades. Amb la realització d’aquest esdeveniment es busca recaptar fons per poder ajudar 

que  organitzacions com Proactiva Open Arms i No Name Kitchen, puguin seguir salvant vides. 

A més a més, també es vol sensibilitzar i conscienciar a la ciutadania sobre la situació actual 

d’aquestes persones refugiades que marxen del seu país en busca d’una vida digna. Al llarg 

del treball, es fa una recerca teòrica sobre l’organització d’esdeveniments, i seguidament, es 

posen en pràctica aquests coneixements amb l’execució real d’aquest, explicant des de la 

seva ideació fins a l’execució final. Finalment, s’exposen les conclusions extretes, totes les 

dificultats que han sorgit durant tota la seva organització i es fa un recompte dels beneficis 

recaptats.  

 

Paraules claus 

Organització, esdeveniment benèfic, refugiats, recaptació de fons, relacions públiques.  
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1. Introducció  

Triar tema per un treball de Fi de Grau no és una feina fàcil, ja que és interessant buscar 

quelcom que no s'hagi fet anteriorment i sigui d'actualitat i d'interès per a les persones que 

hauran de llegir el treball.  

 

Des del principi de la carrera m'he decantat sempre per les Relacions Públiques i tenia molt 

clar que el meu Treball de Final de Grau seria d'algun tema relacionat amb l'organització d'un 

esdeveniment. L'elecció de quin tipus es va produir a principis del curs de l'any passat, quan 

vaig realitzar un voluntariat de 25 dies a la ciutat de Salònica (Grècia), ajudant i donant suport 

a les persones refugiades que arribaven allà fugint del seu país per conflictes bèl·lics i/o 

situacions de fam i misèria. Va ser arribar allà i descobrir un altra realitat. Era un món 

totalment diferent que desconeixia, i que en marxar d'allà i tornar a Catalunya, tenia la 

necessitat d'actuar, de fer alguna cosa al respecte per tal d'obrir els ulls a la gent i 

conscienciar d'aquesta realitat tan dura que és present molt a prop de casa nostra. Vaig 

marxar d'allà carregada de sentiments de tristesa, impotència i ràbia del perquè persones 

realment increïbles i que no es mereixien res del que els estava passant, havien d'estar 

afrontant aquelles situacions tan dures.  

 

Anar de voluntària allà i ajudar directament està molt bé, i encara faltaria moltíssima gent per 

la quantitat de persones que arriben, però crec que la feina important i la necessària, és la 

que es fa des d'aquí, des d'Espanya. De manera que la proposta plantejada per aquest Treball 

de Final de Grau és l'organització d'un esdeveniment benèfic per a conscienciar i recaptar 

fons per a totes aquestes persones refugiades.  

 

Des d'un principi vaig tenir molt clar que aquesta proposta la duria a terme realment, per això 

quan vaig arribar de Grècia, el primer que vaig fer és presentar-me a la primera assemblea 

que vaig poder de l'associació Girona Acull, i explica'ls-hi el projecte que tenia en ment. Des 

d'un primer moment els hi va encantar la idea i em van dir que em donarien tot el suport per 

tirar-lo endavant.  
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2. Metodologia 

Per portar a terme aquest treball s'han utilitzat diferents eines depenent de la fase en la 

qual ens hem trobat. Primerament, s'ha utilitzat una metodologia basada en la revisió 

bibliogràfica, ja que s'ha fet una recerca, s'ha recol·lectat informació i s'ha analitzat sobre 

aspectes relacionats amb l'organització d'esdeveniments. Aquesta primera part ha donat peu 

i ha facilitat la segona part del treball, la qual ha sigut l'organització real d'un esdeveniment.  

 

Aquesta segona part s'ha basat en el mètode experimental, ja que s'ha posat en pràctica tota 

la informació analitzada de la primera part. Les fases que s'han seguit 

per l'organització d'aquesta jornada solidària han sigut:  

- Definició de l'esdeveniment 

- Disseny de l'esdeveniment  

- Planificació de l'esdeveniment  

- Execució de l'esdeveniment  

- Avaluació de l'esdeveniment  

Gràcies a aquesta segona part, s'ha pogut viure en primera persona com és l'organització real 

d'una jornada solidària, totes les dificultats que comporta i amb la quantitat d'imprevistos que 

ens podem trobar. Finalment, s'han extret unes conclusions de tota l'experiència i dels 

resultats obtinguts. 

3. Definició de l’objecte d’estudi 

L’objecte d’estudi d’aquest projecte és esbrinar mitjançant l’organització real d’un 

esdeveniment, si és possible la creació i execució d’un esdeveniment benèfic amb pocs 

recursos. Per afinitat personal, l’organització escollida per la qual a’organitza l’esdeveniment 

és Girona Acull.  
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4. Objectius  

Per poder començar a organitzar el desenvolupament de l'esdeveniment primer s'ha de 

classificar, en aquest cas serà un esdeveniment de caràcter benèfic i contarà d'un abast local. 

La jornada tindrà com a nom: "Fem RefuGi", i anirà seguit del lema "Obrim Girona", ja que és 

un nom clar i senzill que reflecteix el que es vol transmetre.  

 

Els objectius que s'han fixat per aquesta jornada solidària són:  

- Recaptar fons per tal de destinar-los a associacions que treballin ajudant a totes 

aquestes persones refugiades. Una petita aportació d'una sola persona potser no 

ajuda molt, però totes juntes poden canviar la vida de moltes persones, per això és tan 

important que tothom aporti el seu granet de sorra.  

 

- Informar, conscienciar i sensibilitzar sobre el problema actual de la crisi dels refugiats; 

és molt important que tothom tingui coneixement de les situacions nefastes en 

què estan vivint aquestes persones.  

 

- Animar a la gent a què segueixi col·laborant amb la causa, ja sigui econòmicament 

o dedicant el seu temps; per tal que en un futur hi hagi cada vegada més gent lluitant 

per aquesta injustícia i es pugui acabar algun dia.  

 

Objectius secundaris  

- Aconseguir notorietat de l'associació Girona Acull en la societat gironina  

 

- Aconseguir repercussió en els mitjans de comunicació  per tal que més gent 

s'assabenti d'aquest problema actual que estan patint moltes persones. 
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5. Marc teòric: organització d’un esdeveniment  

5.1. Introducció 

Les Relacions Públiques són el conjunt d’accions de comunicació estratègica encarregades 

d’establir bones relacions amb els diferents públics d’una empresa o organització. Són varis 

els autors que parlen d’aquest concepte des de diferents punts de vista. Segons Edward 

Bernyas1 (1990), pioner austroamericà del camp de les relacions públiques i de la propaganda, 

defineix el concepte remarcant la seva funció assessora en comunicació:  

Las relaciones públicas son un campo de actividad que tiene que ver con la interacción 

entre un grupo, un individuo, una idea u otra unidad, con los públicos de los que 

depende; concibiendo a las relaciones públicas como una función asesora en 

comunicación, es decir, en cierta medida un experto que ofrece su experiencia y saber 

a una organización. 

Scott Cutlip i Allen Conter2 (2000), a la seva obra Effective Public Relations, aporten que " Las 

Relaciones Públicas son el esfuerzo planeado para influenciar la opinión mediante el buen 

carácter y la ejecución responsable, basados en una comunicación de dos direcciones 

mutuamente satisfactorias". Remarcant així que les relacions públiques és una activitat 

dirigida principalment a l’opinió pública amb l’objectiu d’influir. 

Castillo3 (2010, pàg. 11) parla de les relacions públiques com a procés de gestió estratègica 

afirmant que "les relacions públiques són una disciplina que compta amb una presència 

essencial en el si de les organitzacions perquè coadjuva a la gestió estratègica de la 

comunicació de qualsevol organització". I insisteix, que tota acció de relacions públiques, per 

tal que s’executi de forma correcta i sigui un èxit, ha de tenir una planificació estratègica.  

Antoni Noguero4, en el seu llibre “Programació i tècniques de relacions públiques” (1988, pàg. 

57), estableix la necessitat d'un plantejament estratègic en la gestió de les relacions públiques 

                                                           
1 Bernays, E. L. (1990): Los años últimos: radiografía de las Relaciones Públicas (1956-1986). Barcleona: ESRP-

PPU.  

2
 Cutlip, S. y Center, A. (2000). Relaciones públicas eficaces. Barcelona: Ediciones Gestión 2000. 

 
3
 Castillo, A. (2010). Introducción a las relaciones públicas. Málaga: IIRP. 

 
4
 Noguero, A. (1988). Programación y técnicas de relaciones públicas. Barcelona.  
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i manifesta que, un cop aprovada, la política de relacions públiques ha de reflectir-se 

clarament en un programa o sèrie de programes que expliqui què es farà, com s'executarà, 

quan s'executarà, qui l'executarà i qui ho supervisarà. 

De manera que podem concloure la gestió de les relacions públiques com a un procés de 

comunicació organitzacional, el qual l’anomenem sota el concepte de planificació estratègica.  

 

Segons la teoria de Wilcox, Cameron i Xifra5 (2009, pàg.197-211), en aquest pla de relacions 

públiques s’ha d’identificar el que cal fer, per què i com. Aquests tres autors resolen aquestes 

preguntes amb un seguit de vuit elements essencials:  

 

1. Objectius: 

Els objectius del programa de les Relacions Públiques s’han d’ajustar a la realitat, és a dir, 

ser realistes i assolibles, i la seva efectivitat ha de poder ser mesurada. S’han d’expressar 

en funció dels resultats esperats del programa i han de complementar i reforçar els 

objectius de l’empresa.  

Existeixen dos tipus d’objectius: els informatius i els motivacionals. Els primers únicament 

informen i provoquen un augment de consciència sobre un determinat tema o situació. En 

canvi, els objectius motivacionals busquen canvis d’actituds i/o comportament.  

 

2. Públic 

Els programes de relacions públiques han d’estar dirigits a uns públics en concret. Aquests 

han d’estar ben definits per tal de poder aconseguir els objectius establerts i seleccionar 

correctament les línies estratègiques i tàctiques.  

 

3. Estratègia  

Fa referència al pla global que s’estableix per tal d’aconseguir els resultats esperats, és a 

dir, el que s’ha de fer per arribar als objectius fixats.  

 

                                                           
5 Wilcox, D. L., Cameron, G.T. i Xifra, J. (2009). Relaciones públicas. Estrategias y tácticas. Madrid: Pearson 

Addison Wesley. 
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4. Tècnica 

Defineix la manera en què el professional de les relacions públiques enfocarà el tema, 

com transmetrà els missatges al públic objectiu; és a dir, el com es durà a terme 

l’estratègia.  

 

5. Tàctica  

Són les iniciatives puntuals a partir de les quals es gestionen els problemes i imprevistos i 

s’eviten els obstacles, és a dir, com actuar en un moment concret depenent de les 

circumstàncies que es presenten.  

 

6. Calendari  

Fa referència als terminis temporals, i a l’hora planificar-lo s’han de tenir en compte tres 

punts molt importants: decidir quan es començarà la campanya, determinar la seqüència 

d’activitats i el llistat d’aquestes.  

 

7. Pressupost 

En aquesta fase es calcula quants diners aniran destinats al programa de relacions 

públiques, i el professional de les relacions públiques s’ha d’ajustar a aquest pressupost i 

planificar com els distribuirà.  

 

8. Avaluació  

És l’última etapa del procés i consisteix en comparar els objectius establerts a l’inici amb 

els objectius finals que s’han aconseguit.  
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5.2. Organització d’esdeveniments 

El món de l’organització d’esdeveniments ha experimentat un important desenvolupament al 

llarg dels últims anys. Davant la pèrdua de les formes tradicionals, les empreses han hagut de 

buscar nous mètodes per comunicar-se i transmetre els missatges apropiats als seus públics, i 

així és com han aparegut els esdeveniments, els quals han demostrat ser una eina molt eficaç, 

ja que la relació amb ell client és directe i existeix una interactivitat entre ell i l’empresa. A 

part, els esdeveniments aporten a l’organització notorietat, repercussió i donen un millor 

enfocament de la imatge d’aquesta. Tal com afirma Gloria Campos García6 (2008):  

L’esdeveniment es converteix en el nou producte a comunicar perquè materialitza la 

marca a través d’una experiència que és viscuda per un nombre de persones i 

comunicada a milions d’elles. En aquest context, les marques busquen mitjans que els 

permetin connectar amb tantes persones i que causin un gran impacte. (pàg. 56) 

Al principi de la dècada dels vuitanta, el sector dels esdeveniments no havia nascut com a tal. 

Eren un petit nombre d’empreses qui proporcionaven alguns dels serveis que són necessaris 

per a l’organització d’un esdeveniment. A la segona meitat de la dècada dels vuitanta, es va 

produir un gran creixement econòmic  Espanya, i aquí va aparèixer la indústria de la 

organització d’esdeveniments, tot i això, encara no era un sector consolidat ja que no existien 

empreses que poguessin aportar serveis complets. I aquí va ser quan alguns departaments de 

màrqueting van començar a contractar aquests serveis a professionals que provenien d’altres 

camps de la comunicació. 

 Les Agències de Publicitat van ser les primeres a rebre aquests encàrrecs. Algunes d’aquestes 

empreses van aprofitar la demanda i van crear els seus propis departaments d’organització 

d’esdeveniments; n’hi va haver d’altres que ja portaven temps proveint serveis i van ampliar 

l’oferta d’aquests. Per a respondre a aquesta gran demanada que hi havia, van néixer 

empreses només especialitzades en organització d’esdeveniments; i a partir d’aquí, es va 

començar a consolidar aquesta indústria.  

Aquesta gran evolució que ha experimentat aquest sector es caracteritza principalment per la 

professionalització dels prestadors de serveis i l’ús dels avenços tecnològics amb l’objectiu de 

                                                           
6 Campos, G. (2008). Producción de eventos: La puesta en escena del protocolo. Madrid: Protocolo. 
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poder oferir un major nombre d’experiències als assistents. Avui en dia, a Espanya, els 

departaments de màrqueting i de comunicació de les empreses estan apostant molt pels 

esdeveniments com a eina de transmetre els seus missatges i arribar al client, de manera que 

dediquen part del seu pressupost a l’organització d’esdeveniments.  

Degut aquest desenvolupament i evolució constant, és un sector que obliga a tots els seus 

professionals a adaptar-se, reciclar-se i obrir-se a noves disciplines que fins fa poc eren 

gestionades per tercers. 

Tal com esmenten Gloria Campos  i Juan Carlos Herrero7 (2012, pàg.87), en el llibre 

Cómprame y ¡Vende!  de Juan Carlos Alcaide “En una época en que la publicidad debe 

reinventarse de forma permanente y el marketing transformarse, se otorga al evento la 

condición de instrumento perfecto para comunicar una experiencia.” 

Un cop ja presentada l’evolució del fenomen de l’esdeveniment, ens centrarem en el 

concepte en si. El terme esdeveniment prové del llatí eventus, i segons el diccionari de la Reial 

Acadèmia Espanyola8, té tres accepcions principals: 

1. Esdeveniment, és a dir "una cosa que passa". 

2. Eventualitat, fet imprevist, o que pot esdevenir. 

3. Succés important i programat, d'índole social, acadèmica, artística o esportiva 

 

La primera definició estableix que un esdeveniment és una cosa que succeeix. Si remuntem al 

passat, fins a l’any 1973, aquesta era l’única definició que apareixia si buscàvem al diccionari.  

 

Més endavant, a causa de l’evolució de la indústria dels esdeveniments i el creixement 

d’empreses privades que es dedicaven en l’organització d’aquests, la R.A.E va veure la 

necessitat d’afegir en el diccionari un segon significat, el qual defineix el concepte 

esdeveniment com a un succés important i programat, el qual pot ser de caràcter social, 

                                                           
7 Alcaide, J. C. (2012). Cómprame y ¡Vende!. Barcelona: Rasche. 

8
 Real Academia Española. (2001). Evento. En el Diccionari de la llengua espanyola (22.a ed.). Recuperat 29 

febrer, 2018, de http://dle.rae.es/?id=H9JpZQS 

http://dle.rae.es/?id=H9JpZQS
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acadèmic, artístic o esportiu. Aquesta és la definició que s’adequaria més amb el treball que 

es desenvoluparà a continuació. 

 

Finalment, a la R.A.E ens trobem una tercera definició que es refereix a l’esdeveniment com a 

eventualitat, un fet imprevist, o que pot esdevenir. Aquesta és totalment contrària a 

l’anterior, ja que una eventualitat és un fet que no està planejat, i en la segona definició un 

esdeveniment havia d’estar programat amb antelació. 

  

Es podria dir que la primera definició de la R.A.E, un esdeveniment és una cosa que succeeix, 

engloba a les dues primeres. Des d’aquest punt de vista, pot fer referència tant a 

esdeveniments imprevistos com a aquells que són planejats i programats. Tot i això, aquestes 

definicions són molt generals i senzilles, de manera que s’aprofundirà més el terme 

esdeveniment enfocat cap a l’àmbit amb què es desenvolupa aquest treball, el qual és l’àmbit 

social i de comunicació. 

 

Nombrosos autors han provat de definir el concepte esdeveniment des de diferents 

perspectives; però abans de començar a definir el concepte en si, es farà d’esment una cita de 

María Asunción Galmés Cerezo9, on vol transmetre la dificultat que existeix a l’hora de definir 

el fenomen de l’esdeveniment, i amb la qual ens hem vist totalment identificats a l’hora de la 

realització d’aquest treball.  

 

És sorprenent la dificultat existent a l'hora d'acceptar termes i definir conceptes en 

aquest camp. El problema és que els esdeveniments es traslladen a tots els àmbits de 

la societat i a través de tot tipus d’organitzacions. Els estudis sobre esdeveniments 

s'acosten al terme des de diferents contextos, de manera que cada definició explica 

l‘activitat dels esdeveniments des d'una perspectiva concreta. Per això, és 

pràcticament impossible donar una definició general i descontextualitzada del terme. 

(Galmés, 2010, pàg. 20) 

 
                                                           
9
 Galmés, M.A. (2010). La organización de eventos como herramienta de comunicacion de marketing. Modelo 

integrado y experiència: Universidad de Málaga. Recuperat 18 març, 2018, de 
http://libros.metabiblioteca.org:8080/handle/001/356 

http://libros.metabiblioteca.org:8080/handle/001/356
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De manera que entre tantes teories i definicions sobre el concepte esdeveniment, s’han triat 

les que personalment s’han cregut més adients i òptimes pel desenvolupament d’aquest 

treball.  

 

Un dels autors referents en el sector de l’organització d’esdeveniments és Watt, que ha 

publicat un gran nombre de textos pràctics en els quals explica, pas a pas, la  tasca 

d’Organització i Gestió d’un Esdeveniment.  

 

Per altra banda, dos dels primers acadèmics que van tractar el tema dels esdeveniments van 

ser Donald Getz y J.J. Goldblatt10 (1990), que van definir els esdeveniments com 

esdeveniments especials, d'una sola vegada (caràcter efímer), únics i fora de la marxa 

quotidiana de les empreses i / o institucions. 

 

Concretament, Getz11 (2012) defineix l’esdeveniment com  “Quelcom  que no sorgeix 

espontàniament, com el seu nom indica, sinó que ha de ser creat i planejat tenint en compte 

el tema a tractar, el lloc en el qual es realitzarà, i els serveis i productes tangibles amb què ha 

de comptar, tot això encaminat a assolir fites específiques a través de l'experiència dels 

participants, que sorgeix de la interacció d'aquests amb tots els aspectes que configuren 

l'esdeveniment.”  

 

En aquesta definició, Getz deixa molt clar la importància de la interacció entre l’empresa i els 

clients, ja que una bona comunicació entre ambdós parts garantirà que el missatge que es vol 

transmetre al públic arribi correctament.  

 

                                                           
10

 Goldblatt, J.J. (1990). Special events: the art and science of celebration. Van Nostrand Reinhold. En García, 
M.A. (2013). Los eventos como herramientas de comunicación. Su efectividad como transmisores de los mensajes 
organizacionales (Treball de Fi de Grau). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya. 
 
11

 Getz, D. (2012).Event Studies: discourses and future directions. Event Management, 16(2), 171-187. En García, 
M.A. (2013). Los eventos como herramientas de comunicación. Su efectividad como transmisores de los mensajes 
organizacionales (Treball de Fi de Grau). Universitat Pompeu Fabra, Barcelona, Espanya. 
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A més a més, per tal de remarcar que un esdeveniment no entra dins de la  programació 

habitual d’una empresa o organització, Getz afegeix que “un esdeveniment és aquell que se 

celebra una vegada de forma poc freqüent i fora de la programació habitual d'activitats.” 

 

5.3. L’esdeveniment benèfic 

Actualment, i com ja s’ha comentat anteriorment, els esdeveniments estan agafant molt de 

protagonisme i moltes organitzacions estan aprofitant aquests per donar-se a conèixer.  

El concepte esdeveniment ja l’hem definit en l’apartat anterior, pel que fa al terme benèfic, 

tal com defineix la Reial Acadèmia Espanyola, és quelcom pertanyent o relatiu a l'ajuda 

desinteressada que es presta als necessitats. 

L’esdeveniment benèfic és una eina ideal per les organitzacions sense ànim de lucre, 

fundacions o entitats benèfiques, per tal de recaptar fons per una determinada causa.  

Hi ha una gran varietat d’activitats que es poden fer a l’hora d’organitzar un esdeveniment 

benèfic; a continuació, s’esmentaran diverses activitats solidàries que s’han realitzat en 

suport a les persones refugiades:  

- Esmorzars, dinars i sopars solidaris  

- Vermut solidari 

- Mercat de segona mà solidari 

- Fira de l’art solidària 

- Obres de teatre 

- Cinema solidari 

- Xerrades i taules rodones 

- Concursos 

- Concerts benèfics  

- Esdeveniments esportius (tornejos solidaris)  

5.4. L’organització: Girona Acull 

Girona Acull és una plataforma gironina que lluita pels drets de les persones migrades i 

refugiades. Aquesta va néixer a principis del 2016, a causa de la indignació provocada pel 
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comportament i les polítiques de la Unió Europea davant de l’augment de la demanda d’asil 

per part de les persones refugiades que han hagut de marxar dels seus països a causa de 

conflictes bèl·lics i situacions de fam i misèria. Des d’aquesta plataforma el que és busca es 

denunciar el genocidi migratori que tenen lloc a les fronteres europees i lluitar per l’obertura 

d’aquestes. En resum,  lluita per una Europa d’acollida i respectuosa amb els drets humans i 

per unes terres gironines acollidores i solidàries.  

Aquesta plataforma s’organitza  a partir de tres comissions diferents, les quals treballen de 

manera autònoma i es posen comú amb la resta de comissions a una reunió plenària -de 

caràcter bimensual. Aquestes tres comissions són la de denúncia política, la d'accions i la 

d'ajuda humanitària.  

Girona Acull porta a terme diferents xerrades mensuals i intenta fer tot tipus d’activitats per 

tal de conscienciar i obrir els ulls a la gent. També organitzen en dies puntuals activitats i 

esdeveniments de dimensions més grans per tal de recaptar fons i enviar-ho a organitzacions 

que treballen a primera línia ajudant a persones refugiades.  La seva metodologia de treball 

consisteix en la realització d’assemblees cada dues setmanes, on tots els voluntaris 

assisteixen, debaten els temes del dia i es posen en comú les novetats de cada una de les 

comissions esmentades anteriorment.  

Pel que fa a la comissió de denúncia política han treballat per la redacció d'una moció pels 

ajuntaments de les comarques gironines, arrelada en la Declaració Universal dels Drets 

Humans, que posa de manifest el rebuig al Tractat UE-Turquia i que demana, entre altres 

coses, la retirada del Premi Nobel de la Pau 2012, que es va atorgar a la Unió Europea, així 

com l'habilitació de partides pressupostàries extraordinàries per a ajuda humanitària.  

Respecte a la d'ajuda humanitària, es van establir diferents punts de treball que inclouen des 

de l’ajuda amb temes d’assessorament legal a persones refugiades  de les comarques 

gironines, voluntariats organitzats a diferents camps de refugiats i la creació de “La guia del 

voluntariat”, en la que es pot trobar tot tipus d’informació i explicació de les organitzacions i 

projectes amb qui ha treballat la plataforma i treballa directament, o d’altres que creuen que 

poden ser útils.  
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Finalment, la comissió d’accions s’encarrega bàsicament del que és  tota l’organització de 

campanyes, esdeveniments i activitats per conscienciar i sensibilitzar a la població gironina i 

recaptar fons.   

La plataforma Girona Acull està oberta a totes les persones interessades en el tema i que 

vulguin aportar el seu granet de sorra. A més a més, qualsevol entitat es pot adherir a la 

plataforma i pot participar activament en les accions que es duen a terme, ja sigui participant  

directament en  aquestes o col·laborant-hi a través de fer-ne difusió o donar-hi suport. 

5.5. Organitzacions a les que es destinen els beneficis 

 

Proactiva Open Arms: 

Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre que la seva 

principal missió és rescatar del mar als refugiats que arriben a Europa fugint dels conflictes 

bèl·lics, de la persecució i de la pobresa. Neix d'una empresa de socorrisme i salvament 

marítim amb una dilatada experiència a les costes espanyoles. Es dediquen a la vigilància i al 

salvament de les embarcacions de persones que necessiten auxili en el mar Egeu i el 

Mediterrani Central, així com la denúncia de totes les injustícies que estan passant i ningú 

explica. 

El març del 2018, van ser acusats pel govern Italià d'organització criminal per immigració 

clandestina a causa d'un rescat a alta mar. Aquest fet va paralitzar l'únic vaixell que actuava 

salvant vides al Mediterrani i l'organització es va haver d’afrontar a un seguit d’acusacions 

judicials. Actualment, tornen a estar en acció i continuen rescatant persones a alta mar.  

No Name Kitchen: 

No Name Kitchen és una associació sense ànim de lucre, integrada per persones voluntàries 

de diferents països, organitzades de manera horitzontal mitjançant assemblees, que 

desenvolupa la seva tasca en el poble Sid, un nucli municipal serbi de quasi 15.000 habitants 

que es troba localitzat a cinc quilòmetres de la frontera de Croàcia. L'objectiu principal de 

l'associació és distribuir aliments, donar suport moral, psicològic i entreteniment a totes les 

persones que arriben a la frontera. 
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Reparteixen esmorzar i sopar diàriament al voltant de 100 persones, els hi distribueixen roba i 

proporcionen el necessari pel dia a dia, com ara sacs, botigues o motxilles. A més a més, es 

realitzen dutxes tres vegades per setmana garantint unes bones condicions higièniques. A 

part de cobrir aquestes necessitats bàsiques, també aposten per l’acompanyament i suport 

moral, ja sigui preparant diferents activitats d’oci o simplement parlant amb ells.  
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6.  Part pràctica: planificació i execució de l’esdeveniment  

6.1. Planificació esdeveniment 

Un dels punts més importants per l’èxit d’un esdeveniment és la planificació d’aquest, de 

manera que s’ha realitzat una breu planificació dels punts que s’hauria de seguir prèviament 

de l’acte, durant la seva execució i un cop aquest ja s’hagi realitzat.  

6.1.1.  Planificació i organització prèvia a l’esdeveniment  

- Recopilar informació sobre la plataforma Girona Acull  

- Concretar i definir el tipus d’esdeveniment en funció de les necessitats i els objectius 

de Girona Acull 

- Seleccionar el lloc i la data de l’esdeveniment (s’ha de tenir en compte els factors 

externs) 

- Contactar amb empreses i institucions per establir col·laboracions i patrocini  

- Mirar quins poden ser els possibles assistents 

- Promocionar l’esdeveniment a través de les xarxes socials de Girona Acull i/o crear 

perfils exclusius pel propi esdeveniment 

- Buscar i contractar empreses que vulguin col·laborar: espai, disseny, cartelleria, equip 

tècnic i de so, càtering, seguretat  i personal. 

- Elaborar el programa de l’esdeveniment amb el timming i les funcions que haurà de 

realitzar cadascú 

- Parlar amb la premsa. Fer una nota de premsa, entrevistes, etc 

- Crear el pressupost 

6.1.2. Execució de l’esdeveniment 

- Supervisar prèviament l’espai, els recursos i el personal. Realitzar un assaig general 

- Gestionar i controlar la realització de tasques que desenvolupa el personal, també 

tenir en compte que s’hauran de solucionar possibles imprevistos. 

- Cobrir a nivell visual i informatiu l’esdeveniment  

- Actualitzar les xarxes socials de Girona Acull 
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6.1.3.  Tancament i valoració de l’esdeveniment  

- Recompte dels beneficis obtinguts 

- Valorar internament l’execució de l’esdeveniment 

- Enviar els beneficis a les organitzacions escollides 

6.2. Públic objectiu 

El públic objectiu d’aquest esdeveniment són principalment homes i dones a partir de 16 anys 

que estiguin interessats a col·laborar o saber més informació sobre aquesta crisi dels 

refugiats. També es té en compte que molts pares aniran acompanyats pels seus fills, per 

tant, aquests també entrarien dins del target, però no seria el principal. A més a més, és 

important que els més menuts sàpiguen d’una forma clara i senzilla el que està passant a prop 

de casa nostra, de manera que també hi haurà algunes activitats pels infants.  

Un altre públic objectiu més concret el qual és important arribar, són tots els caus de la ciutat 

gironina. Un cau és un lloc de trobada, on es reuneixen els dissabtes a la tarda infants i joves 

per dur a terme activitats. En els caus normalment estan molt al dia dels problemes de 

l’actualitat, i intenten que els infants i adolescents també ho estiguin, de manera que arribar 

aquests grups d’escoltes es creu que és una manera fàcil d’aconseguir un públic que realment 

està interessat.  

Un altre col·lectiu molt important són totes aquelles associacions i organitzacions que estan 

treballant per la mateixa causa, la d’ajuda als refugiats. En ser una part que ja està 

conscienciada i que ja participa activament en activitats d’aquest tipus, són una part 

fonamental del nostre públic.  

Els col·laboradors i proveïdors, com per exemple l’empresa de so, els grups de música, el 

càtering, la copisteria, etc;  són també part dels stakeholders. S’ha d’estar molt atent amb la 

comunicació que es manté amb aquest grup perquè seran els que ens proporcionaran tot el 

material i serveis necessaris per a l’execució de l’esdeveniment.  

Un altre grup importantíssim establert segons els objectius secundaris són els mitjans de 

comunicació, tant onlines com tradicionals; aquests seran la font d’informació essencial per 

arribar al públic objectiu. Les influencers també es poden considerar un grup d’interès pel 
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nostre esdeveniment, ja que amb una sola publicació d’una d’elles, la notícia de la jornada pot 

tenir molt de ressò.  

Els organismes públics, institucions i  partits polítics són un altre col·lectiu que formarien part 

dels nostres stakeholders.  També hi podem incloure les universitats, les escoles i  l’associació 

de veïns de la zona on se celebra la jornada.  

El principal missatge que es vol transmetre amb aquest acte és que hi ha persones com 

nosaltres, que haurien de tenir els mateixos drets que nosaltres, que estan patint i vivint en 

situacions nefastes de fam i misèria, i entre tots s’ha d’intentar de col·laborar i ajudar amb el 

màxim que es pgui per tal que algun dia puguem posar fi a aquest problema.   

6.3. Tipus d’esdeveniment  

Es tracta d’un esdeveniment benèfic per conscienciar i recaptar fons per a les persones 

refugiades. Consistirà en una jornada solidària i festiva de tot un dia on hi haurà diferents 

tipus d’activitats, per a gent de totes les edats, ja que és important que tothom, tant grans 

com petits, siguin conscients del problema.  

La jornada començarà a les 12:00h amb música en directe i un taller de circ pels infants. A 

continuació, hi haurà una arrossada solidària, la qual inclourà amanida, un plat d’arròs, pa, vi, 

aigua i postres. Seguidament, es faran uns parlaments i un cop acabat aquests, començarà el 

concert amb diferents grups de música fins a la nit. 

Durant tot el dia, també hi haurà diferents parades de diferents organitzacions que treballen 

pels refugiats, explicant les tasques que realitzen i venen el seu merchandising; a més a més, 

també hi haurà una exposició fotogràfica. 

També es posarà  una barra on es vendran tot tipus de refrescos, cervesa i ratafia, per tal 

d’ajudar amb la recaptació de fons.  

Tots els beneficis recaptats mitjançant l’arrossada solidària, el merchandising i la barra, aniran 

destinats a dues organitzacions: la primera és Proactiva Open Arms, treballen principalment al 

Mediterrani i a l’illa de Lesbos,  rescatant del mar als refugiats que arriben a Europa fugint de 

conflictes bèl·lics, persecució o pobresa.  
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I la segona organització és No Name Kitchen, treballen a la frontera entre Sèrbia i Croàcia i 

s’encarreguen principalment de repartir menjar diàriament. 

6.4. Timing (Data, hora i lloc) 

L’esdeveniment se celebrarà  el dissabte 5 de maig del 2018 i començarà a les 12:00h. S’ha 

escollit aquesta data, ja que l’acte es realitzarà a l’aire lliure i havia de ser una època amb bon 

temps. Des d’un principi es tenia molt clar que l’esdeveniment s’havia de celebrar un cap de 

setmana, ja que és quan la gent principalment no treballa, i així part dels assistents presenten 

major disponibilitat per assistir. L’elecció de dissabte va ser bàsicament perquè els diumenges 

es jugaven els partits de futbol del Girona FC i el Barça, i això podria perjudicar 

significativament al nombre d’assistència.  

Pel que fa a l’elecció de quin cap de setmana es realitzaria, es va tenir bastant fàcil, 

bàsicament perquè no hi havia moltes opcions. Durant les tres primeres setmanes d’abril hi 

havia el Festival Strenes a Girona, de manera que es va pensar que no seria una bona època 

per fer-ho. L’última setmana d’abril hi havia el pont de l’1 de maig, fet que comportaria que 

molta gent estigués de vacances i reduiria el nombre de gent que podria assistir a la jornada. I 

el 12 de maig començava Temps de Flors a Girona, de manera que també era impossible 

celebrar-lo. Per això, finalment la data escollida va ser el dissabte 5 de maig, que en un 

principi no hi havia cap esdeveniment important a la ciutat gironina. 

Respecte a l’horari, la jornada començarà a les 12:00h  i acabaria a les 23:00h, ja que és l’hora 

màxima que permet l’ajuntament. 

El lloc escollit per l’esdeveniment  és la Plaça de l’U d’Octubre de Girona. Està situada al 

centre de la ciutat i es tracta d'una de les places més grans de la capital gironina, que limita 

amb la Gran Via de Jaume I, el carrer de la Séquia, el carrer de Francesc Eiximenis i la plaça de 

Santa Susanna. 
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Google. (s.d.). *Mapa de Plaça de l’1 d’Octubre, Girona a Google maps+. Recuperat el 25 d’abril, 2018, de: 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Cristòfol+Grober,+17001+Girona/@41.9741649,2.8277974,15z/data=!4m5!3

m4!1s0x12bae6de3027647d:0x56cb119ba6d04666!8m2!3d41.9836023!4d2.8206322 

En un principi, l’esdeveniment s’havia de realitzar a la Plaça dels Jurats de Girona, ja hi havia 

l’espai reservat, però tres mesos abans l’ajuntament va trucar per avisar de què podria ser 

que dues setmanes abans de l’esdeveniment, truquessin i  comuniquessin que no es podria 

fer servir la plaça perquè han de preparar la decoració de Temps de Flors, és a dir, no es 

denegava la sol·licitud directament, però hi havia un risc que una setmana abans d’aquest, 

diguessin que no es pot utilitzar l’espai. De manera que, per evitar problemes i no haver de 

canviar de lloc a última hora, es va canviar directament el lloc.  

6.5. Promoció i comunicació de l’esdeveniment 

La promoció i la comunicació és una de les parts imprescindible per donar a conèixer 

l’esdeveniment, i d’aquesta manera, poder aconseguir els objectius preestablerts i que la 

jornada sigui un èxit. Per  tant,  aquesta s’ha de desenvolupar en cada una de les fases de 

l’esdeveniment: la prèvia, l’execució i el tancament.  

6.5.1. Pre esdeveniment  

El principal mitjà de comunicació utilitzat han sigut les xarxes socials, ja que és un mitjà ràpid, 

directe i efectiu amb part del públic objectiu de l’esdeveniment. La jornada s’ha organitzat en 

nom de Girona Acull, i d’aquesta organització ja hi ha creada una pàgina de Facebook i 

https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Cristòfol+Grober,+17001+Girona/@41.9741649,2.8277974,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12bae6de3027647d:0x56cb119ba6d04666!8m2!3d41.9836023!4d2.8206322
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+Cristòfol+Grober,+17001+Girona/@41.9741649,2.8277974,15z/data=!4m5!3m4!1s0x12bae6de3027647d:0x56cb119ba6d04666!8m2!3d41.9836023!4d2.8206322
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Twitter, però no d’Instagram. De manera que es va decidir que la difusió per Facebook i 

Twitter es faria a partir del perfil de Girona Acull, i pel que fa a l’Instagram, s’ha creat un nou 

perfil exclusiu de l’esdeveniment, amb l’usuari @FemRefuGi, on s’ha anat informant i 

actualitzant de totes les activitats de la jornada.  

 

Il·lustració 1. Captures de pantalla dels perfils de les xarxes socials. Elaboració pròpia. 

 

Una tàctica que s’ha utilitzat a les xarxes socials,  ha sigut la publicació de vídeos dels 

diferents grups de música que col·laboraven a l’esdeveniment animant a la gent a participar 

en la jornada. També s’ha demanat a influencers i personatges coneguts que compartissin el 

cartell de l’esdeveniment per tal que pogués arribar a més gent. A través de les xarxes socials, 

també es va posar en contacte amb associacions i organitzacions d’ajuda a les persones 

refugiades, perquè ajudessin a fer-ne difusió per les seves xarxes. 
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El segon mitjà de comunicació que s’ha volgut fomentar més és el boca-orella, ja que és un 

mitjà molt efectiu i no comporta cap cost.  

La conscienciació i sensibilització del  problema no es va fer únicament el dia de 

l’esdeveniment, sinó que mesos abans es va contactar amb diferents caus, escoles, instituts i 

organitzacions, és a dir, diferents col·lectius que són part important del nostre públic objectiu, 

i es van fer xerrades sobre el tema i es va explicar personalment la jornada solidària que 

s’estava preparant.  

Un cas en concret, és el de l’Escola Cor de Maria d’Olot, en la qual a part de fer-se una 

xerrada, es va iniciar un projecte juntament amb un camp de refugiats d’Atenes. 

El projecte consisteix en un intercanvi de cartes entre els nens i nenes de l’escola d’Olot i els 

del camp de refugiats d’Eleonas (Atenes). És un projecte molt interessant, perquè nens i 

nenes d’aquí Catalunya, poden conèixer un altra realitat diària que viuen nens i nenes de la 

seva mateixa edat a un altre país, i també té l’objectiu de crear llaços de fraternitat i 

solidaritat, trencant possibles falsos estereotips entre els joves de Girona i els refugiats que 

viuen en els camps de refugiats a Grècia. A més a més, és una manera que els nens i nenes 

d’ambdós llocs practiquin l’anglès, ja que aquesta és la llengua que utilitzen per comunicar-se 

a través de les cartes. Tot i les dificultats que hi ha per l’enviament i la rebuda de les cartes a 

Grècia, el projecte està actualment essent un èxit i els nois i noies dels dos llocs estan molt 

animats en continuar.  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració 2. Infants de l’escola d’Olot escrivint les cartes per enviar als nens i nenes del 
camp de refugiats d’Atenes. Elaboració pròpia.   
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Un altre canal de difusió ha sigut mitjançant la col·locació de cartells en format paper per la 

ciutat de Girona, ja sigui en la Universitat, en les escoles, locals dels caus, bars, el centre, etc.  

Per altra banda, per tal d’arribar als mitjans de comunicació i que l’esdeveniment generes 

impacte en el sector, també es van enviar notes de premsa a diferents diaris de Girona, com 

ara El Punt, l’Ara i el Diari de Girona. També es va contactar amb TV Girona, TV3 i algunes 

emissores de ràdio  per aconseguir alguna entrevista a algun programa. Finalment, es va 

poder aconseguir una entrevista al programa Té De Tot a Tv Girona i dues entrevistes a dos 

programes de l’emissora de ràdio Fem Girona, el programa Sí que es pot i a La Tarda. En 

aquestes tres entrevistes el que es va fer bàsicament és presentar la jornada, explicar quines 

activitats es farien i a quines organitzacions anirien destinats els beneficis.  

També s’ha parlat amb organitzacions que treballen per a les persones refugiades, i n’han fet 

difusió per les seves xarxes socials. A més a més, s’ha contactat amb Pis en Pis de Girona, una 

pàgina de lloguer de pisos d’estudiants a Girona, i aquesta empresa també ha col·laborat fent-

ne difusió a través de la seva xarxa social Facebook, la qual té 7800 m’agrades,  i  és una 

manera fàcil i ràpida d’arribar a tot el públic juvenil de l’esdeveniment.  

Il·lustració  3. Nens i nenes del camp de refugiats responent les cartes. Elaboració pròpia.   



 
 

 

 
 

28 

Una altra acció que es va realitzar per tal de promocionar la jornada va ser fer publicitat 

d’aquesta en la paradeta de Girona Acull que es va muntar per Sant Jordi. Es van enganxar 

tres cartells a la parada i a tothom que s’acostava a comprar o mirar, se l’informava que 

s’estava organitzant aquesta jornada. També hi havia la possibilitat de comprar el tiquet de 

l’arrossada allà a la mateixa parada..  

 

 Il·lustració 4. Parada de roses per Sant Jordi amb el cartell de Fem RefuGi. Elaboració pròpia. 

 

A dos dies de l’esdeveniment, el GIRONA FC. va confirmar la seva disposició en col·laborar 

amb la jornada solidària, regalant dues entrades dobles per poder sortejar, i així, poder 

arribar a més gent. Es van sortejar dues entrades a a través de les tres xarxes socials, 

Facebook, Twitter i Instagram, i es va anunciar que se sortejarien dues entrades més el mateix 

dia de l’esdeveniment entre tota la gent que hagués comprat tiquets per l’arrossada.  El 

sorteig de les xarxes socials el vam publicitar amb una foto que es va dissenyar expressament 

pel sorteig, acompanyada d’un text  que explicava en què consistia aquest i com es podia 

participar; va ser una molt bona tècnica per fer-ne difusió. 

Finalment, per tal de promocionar la jornada també es volia crear un vídeo amb l’objectiu de 

sensibilitzar, però per qüestions de temps i recursos, no es va poder acabar realitzant. El vídeo 
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consistia en un recull d’imatges i vídeos acompanyats d’una veu en off en anglès i amb 

subtítols en català. Aquest començava amb imatges de la guerra de Síria juntament amb la 

següent veu en off: 

“Here when you go out, you don’t know if you will come back, when you meet your friend, 

you never know if it’s the last time you can see them, same with family, and when you go 

sleep, you don’t know if you will wake up”  

El vídeo seguia amb imatges d’un camp de refugiats a Grècia i continuava amb una veu en off 

que deia:  

“We’ve arrived here fleeing the war, and now in Europe, we have no place to go”. 

Finalment, acabava el vídeo amb un fons negre i una persona refugiada dient en català: 

“Gràcies per la vostra solidaritat”, i seguidament apareixia el logotip de Fem RefuGi, 

juntament amb el #ObrimGirona i el dia i lloc de la jornada.  

La veu en off traduïda el català seria: 

"Aquí, quan surts de casa, no saps si tornaràs, quan quedes amb els teus amics, no saps mai si 

serà l’última vegada que els veuràs, igual amb la família, i quan vas a dormir, no saps si et  

despertaràs. Hem arribat fins aquí fugint de la guerra, i ara, a Europa, no tenim on anar". 

6.5.2. Durant l’esdeveniment 

La pròpia execució de l’esdeveniment és un moment importantíssim, de manera que, durant 

tot el dia es van anar actualitzant les xarxes socials amb fotos i vídeos de la jornada.  

6.5.3. Post esdeveniment 

Després de la realització de l’esdeveniment, es donarà a conèixer a través de les xarxes socials 

la xifra obtinguda en la recaptació, s’ha recordat on s’envien els beneficis i s’ha agraït als 

assistents així com els col·laboradors la seva assistència i per la seva aportació a la causa.  
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6.6. Programa 

 

FEM REFUGI 

#ObrimGirona  
 

12:00 – 14:00 h 

Taller de circ express a càrrec de Contaminando Sonrisas 

12:30-14:00 h 

SOMBOITS 

ONTXO 

14:00h – 16:00h 

Arrossada solidària 

LEEBEATS 

16:00 -16:30 h 

Xerrada a càrrec de Proactiva Open Arms 

16:30 -17:00h 

FINA 

17:00 -18:00 h 

Batucada a càrrec de Tàmborian’s i La Banda del Rec 

18:00 – 23:00h 

EMBOLINGATS 

CUITS 

WASA CORPORATION 

ANIMAL DJ’S 

 

Durant tot el dia hi haurà diferents paradetes d'organitzacions que treballen pels refugiats i 

servei de barra.

· 
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6.7. Cronograma 

 

 

Horari 

Personal al càrrec Funcions  

8:00h - 11:00h Voluntaris 

Tècnics de so i llum  

Empresa de begudes 

 

- Muntatge escenari 

- Muntatge barra i descarregar begudes  

- Muntatge equip de so 

  

11:00h - 12:00 Voluntaris 

Tècnics de so i llum  

Cambrers  

Músics  

Regidor d’escenari  

 

- Preparar la barra 

- Proves de so  

- Muntatge parades de les organitzacions  

 

 

12:00h - 14:00h Voluntaris 

Cambrers  

Tècnics de so i llum  

Músics 

Cuiners 

Voluntaris del taller de circ 

Regidor d’escenari 

 

 

- Inici de la jornada  

- Començar a preparar l’arrossada i amanida  

- Servei barra 

- Voluntaris a les paradetes 

- Música en directe 

- Control equip de so  

- Muntar les taules i cadires  

- Realització del taller de circ 

14:00 - 16:00h Voluntaris 

Cambrers  

 

- Servir l’arrossada  

- Servei de barra 
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Tècnics de so i llum  

Músics 

Cuiners 

Regidor d’escenari 

- Voluntaris a les paradetes 

- Música de fons en directe 

- Control equip de so 

- Un cop acabat de menjar, recollir taules I 

cadires  

16:00h - 16:30h  Voluntaris 

Cambrers  

Tècnics de so i llum  

Voluntari d’Open Arms  

Regidor d’escenari 

 

- Xerrada Proactiva Open Arms  

- Servei de barra  

- Voluntaris a les paradetes 

 

- Control de micròfons 

16:30h - 17:00h Voluntaris 

Cambrers  

Tècnics de so i llum  

Músics 

Regidor d’escenari 

 

- Servei de barra 

- Voluntaris a les paradetes 

- Música en directe 

- Control equip de so 

17:00h - 18:00h Voluntaris 

Cambrers  

Tècnics de so i llum  

Banda de percussió  

Regidor d’escenari 

 

- Preparació dels grups de música 

- Actuació batucada 

- Servei de barra  

- Voluntaris a les paradetes 

 

18:00h - 23:00h  Voluntaris 

Cambrers  

Tècnics de so i llum  

 

- Inici de les actuacions musicals  

- Servei de barra 

- Voluntaris a les paradetes 
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Regidor d’escenari 

4 Grups de música  

Presentador 

Fotògraf 

- Control equip de so i llums  

23:00h - 1:00h 

 

Voluntaris 

Tècnics de so i llum  

Cambrers 

 

- Fi de la jornada amb un discurs de 

tancament i agraïment als assistents 

- Desmuntatge equip de so 

- Recollida de la barra 

 

 

6.8. Cartelleria 

6.8.1. Cartell  

Pel que fa al cartell, s’ha optat per un disseny senzill, però alhora cridaner i atractiu. Hi 

apareix la silueta de Girona (es pot observar la Catedral i Sant Fèlix)  el qual el seu contorn 

representen les valles que es poden trobar a les fronteres europees. Aquesta silueta de 

Girona, està partida en dos, i al mig s’hi troba tota la informació de la jornada, representant 

així que Girona hauria de ser una ciutat oberta, és a dir, una ciutat acollidora. 

A dalt del cartell s’hi troba d’una forma bastant clara el timing (lloc, dia i  hora). D’aquest punt 

cal comentar que a la plaça en la qual s’ha realitzat l’esdeveniment, se li ha canviat el nom 

molt recentment, per això, també vam veure convenient que hi aparegués l’antic nom de la 

plaça per si  hi havia algú que amb el nou nom encara no la relacionava.  

A continuació, hi ha  el nom de la jornada, Fem RefuGi, que està amb gran i al centre, ja que 

és el que es vol que la gent llegeixi en un primer moment. Just a baix, s’hi llegeix 

#ObrimGirona, que reafirma i reivindica altre cop, que Girona ha d’estar oberta a acollir a les 

persones refugiades.  

Taula 1: Cronograma. Elaboració pròpia.  
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En un segon pla, s’hi observen totes les activitats i concerts que es duran a terme durant el 

dia, cada activitat amb la seva respectiva hora.  

La part dels logotips s’ha dividit en tres  blocs: qui organitza la jornada, qui col·labora i a 

quines organitzacions aniran destinats els beneficis. Aquesta última creiem que és molt 

important, perquè la majoria gent quan col·labora amb causes d’aquest tipus, li agrada saber 

a quina organització en concret aniran destinats els diners que està donant.  

Els colors utilitzats han estat diferents tons vermells, a part perquè és un color  que crida 

l’atenció, també és un dels colors corporatius de l’associació Girona Acull.  

 

 

 

 

 

 

 

Il·lustració  5.  Cartell de la jornada Fem RefuGi. Elaboració pròpia. 
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6.8.2. Tiquets arrossada  

Un altre element important són els tiquets de l’arrossada, els quals es van vendre de forma 

anticipada. El disseny d’aquests és molt senzill, hi apareix la informació més bàsica i 

necessària: el nom de la jornada, Fem RefuGi, el timing (lloc, data i hora) i un text que posa 

“Tiquet arrossada”; també s’inclou el preu, que com s’ha comentat anteriorment, té un cost 

de 10€ i hi ha inclòs l’arròs, l’amanida, pa, vi, aigua i postres. Com que el tiquet està inspirat i 

dissenyat amb l’estil del cartell, s’han utilitzat els mateixos colors.  

 

6.9. Menú   

Pel que fa al menjar, es va decidir fer una arrossada perquè és un plat senzill i que agrada a 

tothom. A més a més, es va acompanyar d’una amanida . Per tal d’evitar problemes amb la 

gent vegetariana, es va decidir que l’arrossada fos vegetal, és a dir, només de verdures. De 

postres es va donar Coca de Sant Joan.   

L’empresa encarregada de l’arrossada és una organització de Celrà anomenada Cuiners i 

cuineres solidàries, la qual té com objectiu solidaritzar-se amb les persones perjudicades per 

les injustícies que ens envolten. Al ser un esdeveniment benèfic, van col·laborar de forma 

totalment gratuïta, per tant, l’arrossada només va suposar  el cost dels ingredients.   

Il·lustració  6. Tiquets de l’arrossada solidària. Elaboració pròpia. 
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6.10.  Personal 

 

Personal Nombre de 

persones 

Tasques 

Organització  2 Organització i gestió de tot l’esdeveniment 

Voluntaris muntatge i 

desmuntatge 

10 Ajudar a muntar barra i muntar i recollir taules i 

cadires 

Equip tècnic de so i 

llums 

5 Controlar llums, so, música de l’esdeveniment i 

solucionar imprevistos  

Voluntaris  

organitzacions  

25 Encarregats d’estar a les paradetes informant de 

les tasques de les organitzacions i venent 

merchandising 

Cambrers  15 Servir refrescos i tot tipus de begudes a la barra  

Manteniment  2 Muntatge i desmuntatge de l’escenari  

(Ajuntament de Girona) 

Músics i bandes                

de percussió 

65 Actuacions musicals 

Cuiners  2 Elaboració de l’arrossada 

 

 

6.11. Col·laboracions 

Aquest esdeveniment es va poder dur a terme gràcies a totes les empreses, organitzacions 

i persones que van col·laborar en la seva organització. A continuació es farà un llistat de 

totes les col·laboracions amb les quals s’ha comptat: 

 BTM Sound Sl: és l’empresa de so que va proporcionar tot l’equip de so i de 

llums. Al ser un esdeveniment benèfic, tot el material el van facilitar de forma 

totalment gratuïta, l’únic que es va haver de pagar va ser el cost dels tècnics i 

del transport del material.  

 L’Ateneu Salvadora Catà: és el lloc on es va guardar tot el material, situat al 

costat d ela Plaça de l’U d’Octubre.  

Taula 2. Personal. Elaboració pròpia. 
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 Grups de música: tots els grups que van participar en la jornada  ho van fer de 

forma solidària. De manera que pels grups de música només es va tenir el cost 

del transport de cada un i estaven convidats a l’arrossada. Els grups de música 

que van col·laborar són: Somboits, Ontxo, Leebeats, Fina, Embolingats, Cuits, 

Wasa Corporation,  Animal Dj’s.  

 Ajuntament de Girona: va proporcionar l’espai, el muntatge de l’escenari i totes 

les taules i cadires; tot gratuïtament.   

 Girona FC: va facilitar  4 entrades del partit GIRONA FC. – VALÈNCIA per 

sortejar.  

 Cuiners i cuineres solidàries de Celrà: van col·laborar cuinant  l’arrossada, de 

manera que aquesta només va suposar el cost dels ingredients.  

 Contaminando Sonrisas: és la organització de circ social que es va encarregar 

del taller de circ express, també de forma gratuïta.  

 Bandes de percussió: Tàmborian’s i La Banda del Rec van ser les dues bandes 

encarregades d’animar a la gent al principi de la tarda; a l’igual que els grups de 

música, van actuar sense cap tipus de remuneració i se’ls hi va cobrir els 

transports i les dietes.  

 Divereses organitzacions d’ajuda els refugiats: Casa Nostra Casa Vostra, Open 

Cultural Center, Where is The Life, ACAPS (Associació Catalana d'Amics del 

Poble Sahrauí) van col·laborar muntant un estand informatiu el dia de 

l’esdeveniment i fent difusió de la jornada a través de les xarxes socials. 

Proactiva Open Arms, a part de la difusió, va  portar un representant de 

l’organització i va fer una petita xerrada explicant les tasques que realitzen i 

com està la situació actual dels refugiats al Mar Mediterrani.  

 Associació de Naturalistes de Girona: va donar  gratuïtament  tots els gots per la 

barra. 

 PALMIRA: és una pastisseria siriana de Girona  que va col·laborar venent-nos 

diferents dolços sirians a meitat de preu, per tal que  es poguessin vendre al 

preu normal i obtenir beneficis.  

 EL Forn, el bar La Pedra i la llibreria Les Voltes: són els tres establiments on es 

podien comprar els tiquets de l’arrossada. 
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 Avant Grafic: és la copisteria on es va imprimir quasi tot el material gràfic de 

forma totalment gratuïta.  

 Poly Klyn: l’empresa que va distribuir els WC, la qual va fer un descompte 

especial i va portar 5 lavabos (4 normals+1 adaptat) per un total de 211€.   

6.12. Pla econòmic i financer 

6.12.1. Finançament 

 Fem RefuGi és una jornada solidària que s’ha organitzat amb els recursos mínims. Per poder 

portar a terme aquest esdeveniment, des de l’organització Girona Acull es va demanar una 

subvenció a l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament. Aquesta, cada any ofereix 

subvencions  destinades a l'enfortiment de les capacitats del teixit associatiu de les 

comarques de Lleida i Girona amb compromís per la lluita, la igualtat de gènere i contra les 

desigualtats dels drets humans i col·lectius.  

D’aquesta ajuda econòmica, només una petita part anava destinada pel finançament de la 

jornada solidària, la resta anava per altres aspectes relacionats amb l’organització. A l’hora de 

demanar la subvenció, aquesta es dividia en tres parts: 

- Enfortiment de l’estructura 

- Sessions Formatives 

- Educació pel desenvolupament 

El projecte Fem RefuGi entrava dins del tercer apartat, educació pel desenvolupament, ja que 

es podia considerar que era una activitat per educar i sensibilitzar. D’entrada, es va elaborar 

un pressupost i es va calcular que el pressupost mínim que es necessitava per poder portar a 

terme l’esdeveniment benèfic  era de 4500€, que és el que es va demanar inicialment.  

Però finalment, només es van rebre 2879,11€ per destinar a la organització de la jornada 

solidària. El motiu va ser que van ser moltes les organitzacions que van demanar aquesta 

subvenció, de manera que perquè totes poguessin rebre una petita ajuda econòmica, es va 

haver de retallar la quantitat del pressupost demanat.  

La resta de pressupost que no va cobrir la subvenció, es va pagar amb diners de la pròpia 

organització Girona Acull.  
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6.12.2. Pressupost 

 

 

PROVEÏDOR  EMPRESA DESCRIPCIÓ PREU 
TOTAL 
(IVA 
inclòs) 

CARTELLERÍA Stein i Avant 

Grafic 

Impressió cartells 

Impressió tiquets arrossada 

Tiquets consumicions: 47,23 

Altres impressions: 6,64€ 

53,87€ 

CATERING 

I BEGUDA  

Cuiners i 

cuineres 

solidàries 

Arròs de verdures (arròs, verdures, oli) : 

157,86€  

Amanida: 30,85€ 

188,71€ 

Can Boix Coca  120€ 

Estrella Damm Refrescos, cervesa, ratafia, vi, vermut i 

aigua 

Pendent  

Palmira Dolços sirians  79,83€ 

Can Pere de les 

Flors 

Vi blanc i negre 40€ 

Gros Mercat Patates de bossa, Snacks,  sucs, aigua i 

cacaolats 

45,74€ 

MATERIAL Gros Mercat  Gots, plats cartró, coberts, rollo paper, 

baieta, fregall, fairy, bosses de basura, 

estovalles de paper, safates 

51,85 

PERSONAL BTM Sound SL  5 tècnics de so i transport del material  1524,60 € 

 Transport grups de música (gasolina i 

peatges)  

- Embolingats: 30€ 

- Wasa:30€ 

- Contaminando Sonrisas:90€  

150€ 

SERVEIS Poly Klyn  WC 211€ 

IMPREVISTOS   Supermercat Forquilles , plats i gots 23,23€ 

GASTOS TOTAL GASTOS ESDEVENIMENT 2488,3 € 
+ la barra 

Taula 3. Pressupost. Elaboració pròpia. 
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6.13. Experiència personal durant l’execució de l’esdeveniment 

Després d’una setmana plena de nervis, el dia tan esperat va arribar. Dissabte 5 de maig, a les 

8:00h del matí, s’havia convocat a tots els voluntaris a la Plaça de l’U d’Octubre per començar 

la preparació de la jornada. Es comença a descarregar tot el material de la furgoneta, taules, 

cadires, carpes, pancartes, etc, i comença a ploure. 

La pluja era un tema que havia estat una preocupació durant tota la setmana prèvia a 

l’esdeveniment, ja que les previsions meteorològiques marcaven precipitacions durant tot el 

dissabte. Al llarg de la setmana es van intentar buscar solucions: escoles, instituts, centres 

cívics... però la situació estava molt complicada. De manera que es va decidir que si plovia 

poc, l’esdeveniment seguiria en marxa, i en cas d’una pluja molt forta, lamentant-ho molt, 

s’hauria de suspendre. 

Són les 8:30h i tot i la pluja, es comunica a tots els voluntaris que l’acte segueix en peu, que 

s’anés muntant tot i es tapés amb carpes. A les 9:00h arriben els tècnics de BTM Sound, 

l’empresa encarregada de muntar tot l’equip de so i llums, i comenten que fins que no pari de 

ploure, no poden començar a muntar. En aquell instant, tothom es va desanimar, no podia ser 

que tants mesos de feina, dedicació, temps i esforços, no haguessin servit per res; per això es 

va intentar aguantar l’esperança fins al final. A les 9:30h para de ploure, i els tècnics poden 

començar a muntar-ho tot. A les 10h, arriben els encarregats de la barra i comencen a 

preparar-la. 

Comencen a arribar els problemes, no es troba l’allargador per connectar les neveres de la 

barra, i la persona encarregada de portar-lo, no contesta el telèfon. Finalment, s’agafa un 

allargador de l’Ateneu Salvadora Catà, lloc on es deixava tot el material. Sorgeix un altre 

imprevist, els 300 gots que es tenien de l’associació de naturalistes estaven bruts, fet que 

s’havien de rentar. Es van perdre més de 30 minuts, que en aquell moment, temps era el que 

faltava,  rentant i secant a mà més 300 gots. Aquesta feina s’hauria d’haver fet el dia abans 

per tal d’estalviar temps el mateix dia de l’esdeveniment, però ja era massa tarda.  

En aquest moment comença l’estrès, comencen a arribar masses problemes que no s’havien 

previst. I entre tots els nervis, i amunt i avall solucionant imprevistos, s’acosta una noia de Tv 
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Girona per realitzar una entrevista sobre la jornada pel telenotícies del migdia. Aquest 

moment va ser un impuls de motivació per a tots els voluntaris al veure que la jornada estava 

tenint ressò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Són les 12:30h,  la barra i les paradetes ja estan muntades, però l’equip de so i llums encara 

no. Al anar plovent i parant de 10:00h a 12:00h, va ralentitzar tot el procés de muntatge, ja 

que cada vegada que començava a ploure, s’havia de parar de muntar i tapar-ho tot amb 

plàstics. Conseqüentment, el concert que havia de començar a les 12:30h s’endarrereix i 

comença a les 13:00h , fet que provoca retard a totes les següents actuacions. Tot i això, el 

taller de circ comença a temps, a les 12:00h, i durant les dues hores que dura és tot un èxit de 

participació.  

Il·lustració 7. Entrevista per Tv Girona. Elaboració pròpia. 

    Il•lustració 8. Taller de circ. Elaboració pròpia. 
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L’arrossada també es retarda a causa de tots els problemes de la pluja i el retard dels 

concerts. A les 13:45h amb l’ajuda de tots els voluntaris es comencen a muntar les taules i 

cadires; i finalment, es comença a servir el menjar a les 14:30h. Aquest moment va ser una 

mica descontrolat perquè no s’havia  decidit exactament on i com es col·locaria la paella, i 

tampoc s’havia adjudicat a ningú per servir l’arròs. Tot i això, entre tots els voluntaris, es van 

organitzar al moment, es va muntar una taula, i es van col·locar dues valles fent així un 

passadís on la gent havia de fer cua per agafar el plat d’arròs. Per facilitar el procediment, 

quan es donava aquest, ja se li donava al client el pa i els coberts. Les aigües i les amanides 

estaven repartides per les taules, i el vi, el qual estava col·locat a la barra, era d’autoservei.  

Quan semblava que tot anava bé, de cop, s’acaben els plats i encara falta gent a qui servir 

l’arròs. Ràpidament es va al supermercat del costat a buscar-ne més.   

                                                                                                                          Il·lustració 9. Servei de l’arrossada. Elaboració pròpia. 

Al mateix temps, també s’ha d’anar controlant els horaris dels grups de música , disculpar-se 

amb els músics i comunicar-los que es va amb retard; per sort tots els grups són molt 

comprensibles. 

Quan la gent estava fent la sobretaula i semblava que tot anava bé, comença a ploure. El grup 

de música que hi havia tocant en aquell moment, ha de parar. Afortunadament, tothom ja 

havia acabat de menjar i ja s’havien fet els postres, i amb l’ajuda de tots els assistents es 

desmuntem les taules i cadires. 
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Són les 15:45h i la gent va marxant a causa de la pluja, i a les 16:00h en teoria comença la 

xerrada del voluntari de Proactiva Open Arms. No es pot començar perquè encara plou, de 

manera que no es pot utilitzar el micròfon.  A les 16:15h para de ploure, comença a sortir el 

sol i la gent comença a  venir un altre cop. Ja està tothom assentat, i es puja a l’escenari per 

explicar i recordar  a on aniran destinats els diners recaptats, les activitats que es faran la 

resta del dia i es presenta al voluntari d’Open Arms. Comença la xerrada, la qual dura uns 20 

minuts.  

En aquests moments es va comunicant a tots els grups de música que per problemes 

meteorològics, tot s’ha enrederit i que per anar a l’hora s’haurà d’escurçar una mica les 

actuacions; els músics ho comprenen perfectament. Acaba la xerrada, tothom en queda molt 

content i comenten que ha estat molt interessant. 

                                                                                                       Il·lustració 10. Xerrada de Proactiva Open Arms. Elaboració pròpia. 

Seguidament, puja a l’escenari el cantautor Fina, que actua durant 20 minuts fent participar 

activament al públic, i inclús, fent pujar a cantar infants a l’escenari. A les 17:20h, comença la 

primera batucada, fet que la gent es comença animar. A continuació, comencen els concerts, 

el primer grup de música en tocar és CUITS, i seguidament, EMBOLINGATS.  

Després d’aquests dos grups, es realitza una altra batucada, i és amb aquesta segona, que la 

plaça es comença omplir i cada cop va arribant més gent. 
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 Tot està anant molt bé, quan de cop a les 19:00h s’acaben els els gots i la cervesa. Es va als 

restaurants del costat a demanar barrils de cervesa, però només se n’aconsegueix un . Com 

que es sap que s’acabarà ràpid, es va  a comprar 200 llaunes de cervesa més al supermercat. 

S’agafa un cubell i s’emplena amb gel i aigua, per tal de refredar-les ràpidament. Es pensava 

que amb les cerveses comprades serien suficients, però a les 21:15h la Plaça està plena, 

moltíssima gent demanant cervesa, aquesta s’ha acabat i el supermercat del costat ja està 

tancat. Mentrestant que no hi ha cervesa, es va oferint a la gent ratafia. S’agafa el cotxe, es va 

ràpidament a un Valvi que tanca a les 10:00h i es compren 200 llaunes de cervesa més. 

S’arriba les 22:10h a la plaça. Amb només 30 minuts s’acaben les cerveses que s’acabaven de 

comprar. I aquí si que ja no hi s’hi pot fer res i els últims 10 minuts que queden, la gent beu 

ratafia. 

 

 

 

 Il·lustració 11. Batucada de Tambòrian’s. Elaboració pròpia. 
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                   Il·lustració 12. Públic durant l’actuació de WASA. Elaboració pròpia. 

Són les 23:00h i s’acaba el concert, la gent continua amb molta marxa. Un amic comenta que 

la jornada ha estat molt interessant i ha sigut un èxit,  però que segurament la gent que havia  

arribat al final i no havia participat durant el dia, no era conscient del perquè d’aquests 

concerts. De manera que de forma totalment improvisada, es puja a l’escenari i es fa el 

següent discurs: 

“Recordem que aquesta jornada és una jornada en suport a les persones refugiades, que tots 

els beneficis que s’han recaptat amb la barra, amb l’arrossada i amb totes les activitat fetes 

durant el dia, aniran destinats a l’organització Proactiva Open Arms que està salvant vides al 

Mediterrani, i a No Name Kitchen, que està alimentant més de 500 persones dia a dia entre la 

frontera de Sèrbia i Croàcia. Recordar que el problema de les persones refugiades és un 

problema de tots, que no podem deixar que el Mar Mediterrani es converteixi en un 

cementiri, hem d’estar conscients, informar-nos i actuar, perquè la força del poble és el que 

importa. Som-hi Girona, Obrim Girona! Gràcies a tothom!“. 

La gent aplaudeix, i seguidament comencen a marxar. Els voluntaris estan recollint fins les 

00:30h. Tot ja ha acabat. Cansats, però molt emocionats i orgullosos pel resultat aconseguit.  
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6.14. Post-esdeveniment  

6.14.1. Beneficis recaptats 

Els beneficis de tota la recaptació de fons de la jornada provenen principalment de la barra, 

l’arrossada popular i la parada de la mateixa organització Girona Acull.  

Pel que fa a la barra, va ser on es van recaptar més beneficis. En ella hi s’hi venien els 

següents productes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respecte a l’arrossada, els tiquets valien 10€, de manera que es van vendre 136 tiquets. Tot i 

això, el nombre total d’assistents van ser unes 200 persones, ja que els grups de música i els 

voluntaris de l’organització de cric que feien el taller, se’ls hi regalava el tiquet de l’arrossada. 

A més a més, també se’ls hi va repartir tiquets d’arrossada de forma totalment gratuïta a 5 

nois refugiats que van venir a la jornada i a dues persones sense sostre que estaven per la 

zona.  

Finalment, de la parada de Girona Acull també es van obtenir beneficis. S’hi venien 

samarretes, pins, llibres i bosses. També es va trobar interessant donar l’oportunitat a 

Producte Preu 

Aigua 1€ 

Fanta de taronja i llimona 2€ 

Cocacolat 1€ 

Cervesa 2€ 

Vermut 3€ 

Ratafia 3€ 

Suc de taronja i de préssec 1€ 

Patates Chips  1€ 

Dolços sirians Harise  1€ 

Backlava d’ametlla i coco 1€ 

Backlava de cacau 1€ 

Corona de rei  2€ 

Taula 4. Productes de la barra.  Elaboració pròpia. 
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l’Ayoub, una noia refugiada que ha arribat a Girona,  a vendre objectes de ceràmica que havia 

realitzat ella mateixa, però aquests diners se’ls va quedar ella.  

Amb el conjunt de totes aquestes activitats es van recaptar un total de 4178€.  

Activitat Diners recaptats 

Barra  2223€ 
Arrossada popular 1360€ 
Parada Girona Acull  595€ 
TOTAL  4178€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 5. Beneficis recaptats.  Elaboració pròpia. 
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6.14.2. Clipping 

 

 Diaris   

El Gerió Digital  (17/04/2018) – Format digital 

https://www.gerio.cat/noticia/326997/girona-programa-una-jornada-solidaria-en-suport-als-

refugiats-i-dues-ong 

 

 

 

https://www.gerio.cat/noticia/326997/girona-programa-una-jornada-solidaria-en-suport-als-refugiats-i-dues-ong
https://www.gerio.cat/noticia/326997/girona-programa-una-jornada-solidaria-en-suport-als-refugiats-i-dues-ong
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Adolescents.cat (18/04/2018) – Format digital  

http://www.adolescents.cat/noticia/37739/jornada/plena/activitats/suport/persones/refugiades/giro

na 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adolescents.cat/noticia/37739/jornada/plena/activitats/suport/persones/refugiades/girona
http://www.adolescents.cat/noticia/37739/jornada/plena/activitats/suport/persones/refugiades/girona
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El Punt Avui (23 i 29 d’abril i 4 de maig) – Format paper  
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El Punt Avui  (06/04/2018) – Format digital i format paper ( Titular petit en portada a l’apartat de 

solidaritat i notícia completa a la pàgina 26) 

http://www.adolescents.cat/noticia/37739/jornada/plena/activitats/suport/persones/refugiades/giro

na 

 

 
 

 
 

 

 

http://www.adolescents.cat/noticia/37739/jornada/plena/activitats/suport/persones/refugiades/girona
http://www.adolescents.cat/noticia/37739/jornada/plena/activitats/suport/persones/refugiades/girona
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 Plataformes web  

 

Girona Acull ( 16/04/2018) 

 

https://gironaacull.wordpress.com/2018/04/16/fem-refugi-jornada-solidaria-en-suport-a-les-

persones-refugiades-i-a-les-ongs-proactiva-open-arms-i-no-name-kitchen/ 

 

 
 

La Coordinadora d’Ong’s -  A l’agenda mensual de la web  

http://www.solidaries.org/agenda/ 

 

 

https://gironaacull.wordpress.com/2018/04/16/fem-refugi-jornada-solidaria-en-suport-a-les-persones-refugiades-i-a-les-ongs-proactiva-open-arms-i-no-name-kitchen/
https://gironaacull.wordpress.com/2018/04/16/fem-refugi-jornada-solidaria-en-suport-a-les-persones-refugiades-i-a-les-ongs-proactiva-open-arms-i-no-name-kitchen/
http://www.solidaries.org/agenda/
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Udg.edu (25/04/2018) 

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/1868 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

https://www.udg.edu/ca/ft/Facultat-de-Turisme/detalls_noticiesft/eventid/1868
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 Televisió 

TV Girona – Entrevista al Té De ToT (07/05/2018) – A partir del minut 21:00.  

http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-02-05-2018-_-part-1 

 

TV Girona - Notícies migdia (07/05/2018) A partir del minut 5:12. 

http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-07-05-2018 

 

http://tvgirona.xiptv.cat/te-de-tot/capitol/te-de-tot-del-02-05-2018-_-part-1
http://tvgirona.xiptv.cat/noticies/capitol/noticies-migdia-del-07-05-2018
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 Ràdio 

Entrevista Radio FemGirona (23/04/2018) 

http://femgirona.cat/destacats/dissabte-5-de-maig-a-girona-jornada-de-suport-a-proactiva-

open-arms-i-a-no-name-kitchen/ 

http://femgirona.cat/destacats/dissabte-5-de-maig-a-girona-jornada-de-suport-a-proactiva-open-arms-i-a-no-name-kitchen/
http://femgirona.cat/destacats/dissabte-5-de-maig-a-girona-jornada-de-suport-a-proactiva-open-arms-i-a-no-name-kitchen/
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Entrevista Radio FemGirona (23/04/2018) 

http://programes.laxarxa.com/audio/137908 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://programes.laxarxa.com/audio/137908
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7. Conclusions 

 

L’organització real de la jornada solidària Fem RefuGi ha sigut una gran experiència, tant 

personalment com professionalment, ja que s’ha tingut l’oportunitat de combinar dos sectors 

de gran interès personal, l’àmbit del voluntariat i el món de l’organització d’esdeveniments;  i 

al mateix temps, també s’ha pogut ajudar a persones que ho necessiten. 

Professionalment, ha estat molt enriquidor i ha suposat una grandíssima oportunitat per 

posar en pràctica tots els coneixements obtinguts al llarg de la carrera. S’ha pogut aprendre 

en primera persona la feina que suposa l’organització real d’un esdeveniment i la quantitat de 

detalls que hi ha al darrere i no en som conscients. 

Durant aquest treball s’han comès moltíssim errors, però tots ells han servit per aprendre i 

millorar, i de ben segur que en futurs esdeveniments, no es tornaran a repetir. 

Es pot concloure que és quasi bé impossible organitzar un esdeveniment d’aquest format una 

sola persona; es necessita un equip organitzador de mínim dues o tres persones. També s’ha 

d’aprendre a delegar feines i no carregar-s’ho tot una sola persona, perquè si no és quan es 

volen fer moltes coses, i s’acaba fent tot, però malament. També que s’ha de tenir tot 

preparat i preveure tots els detalls i imprevistos que poden sorgir durant l’acte, i així, ja tenir 

solucions anticipades per si aquests passen; fins i tot aquells que creus que mai podrien 

passar, aquests són els més importants. 

Una tècnica recomanada , i que s’ha utilitzat al llarg de tota la planificació, és apuntar-se totes 

les coses a fer per escrit, perquè si es tenen només el cap, per molt que pensis que te’n 

recordaràs de tot, les acabes oblidant. 

Un altre fet que s’ha pogut veure al llarg del treball, i que desafortunadament és totalment 

certa, és que en aquest món s’aconsegueixen moltes coses a través de contactes, i si no es 

tenen, les coses et seran molt més complicades. 

I finalment, pel que fa als objectius que s’havien fixat a l’inici del treball, es pot dir que s’han 

assolit tots:  

- S’han recaptat 4138 euros i s’enviaran a les dues organitzacions escollides.  
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- A través de les entrevistes realitzades les setmanes prèvies, i juntament amb les 

diferents parades del mateix dia de l’esdeveniment, s’ha informat i sensibilitzat sobre la 

situació actual de les persones refugiades, i al mateix temps, també s’ha animat a la gent a 

interessar-se pel tema, i fins i tot, s’han apuntat nous membres a l’associació Girona Acull.  

- L’organització Girona Acull ha guanyat notorietat, això es pot comprovar amb  

l’augment de seguidors que ha tingut a la pàgina de Facebook i Twitter aquest darrer mes. 

-  S’ha aconseguit ressò als mitjans de comunicació: dues entrevistes a dos programes 

diferents de l’emissora de ràdio Fem Girona, una entrevista al programa Té De Tot de Tv 

Girona,  una notícia El Punt Avui i diferents notícies a altres plataformes web.  
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10. Annexos 

10.1. Annex 1: Instància demanda de lloc a l’Ajuntament 
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10.2. Annex 2: Nota de premsa  

 

Fem RefuGi, una jornada solidària en suport a les persones 

refugiades i a les ONG’s Proactiva Open Arms i No Name 

Kitchen 

El centre de Girona acull una jornada solidària sota el lema Obrim Girona, amb l’objectiu de 

sensibilitzar de la situació actual de les persones refugiades i recaptar fons per les entitats Proactiva 

Open Arms i No Name Kitchen 

8 concerts, 1 arrossada, 1 taller de circ, una batucada i un parlament a càrrec de Proactiva Open 

Arms, animaran el centre de Girona a solidaritzar-se amb els refugiats 

El dissabte 5 de maig, a la recentment anomenada Plaça de l’1 d’Octubre i antiga Plaça Constitució, es 

celebrarà una jornada solidària en suport a les persones refugiades amb l’objectiu de conscienciar als 

gironins i gironines de totes les edats, sobre la gran crisis humanitària que està colpejant Europa i el 

món sencer. A més a més, la plataforma Girona Acull fa una crida a la participació per recaptar fons i 

ajudar econòmicament a Proactiva Open Arms i No Name Kitchen. 

En el transcurs de la jornada es duran a terme un seguit d’activitats aptes per tots els públics amb la 

col·laboració de diferents entitats d’arreu de Catalunya. Les activitats començaran a les dotze del matí 

amb un taller de circ a càrrec de <<Contaminando Sonrisas>>. A les dues del migdia, membres del grup 

de Cuiners i Cuineres Solidàries de Celrà prepararan una arrossada popular per a tots els assistents - es 

poden comprar els tiquets a la Llibreria Les Voltes i el Casal Independentista El Forn de Girona - . 

Alhora, durant el matí i al llarg de la jornada, es celebraran un total de vuit concerts solidaris amb 

col·laboració de diferents grups i cantautors gironins: Somboits, Ontxo, LeeBeats, Fina, Embolingats, 

Cuits, Wasa Corporation i Animal DJ’s. 

 Al llarg de la jornada, les organitzacions Casa Nostra Casa Vostra, Open Cultura Center, Where is the 

Life i l’Associació Catalana d’Amics i Amigues pel poble Saharaui (ACAPS),  donaran suport rebent i 

informant els assistents des dels seus respectius estands informatius. Cal esmentar que en la 

preparació de la diada solidària, també hi col·laboren entitats i empreses de diferents sectors com: De 

Pis en Pis, BTM Sound, Proactiva Open Arms, El Forn, Les Voltes i Proactiva 
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Informació addicional de les organitzacions on es destinaran els fons: 

- Proactiva Open Arms: 

Proactiva Open Arms és una organització no governamental i sense ànim de lucre que la seva principal 

missió és rescatar del mar als refugiats que arriben a Europa fugint dels conflictes bèl·lics, de la 

persecució i de la pobresa. Neix d'una empresa de socorrisme i salvament marítim amb una dilatada 

experiència a les costes espanyoles. Es dediquen a la vigilància i al salvament de les embarcacions de 

persones que necessiten auxili en el mar Egeu i el Mediterrani Central, així com la denúncia de totes 

les injustícies que estan passant i ningú explica. 

Actualment, acusats pel govern Italià i desemparats per la Unió Europea, han de fer front a l'acusació 

d'organització criminal per immigració clandestina a causa d'un rescat a alta mar. Aquest fet ha 

paralitzat l'únic vaixell que actuava salvant vides al Mediterrani i l'organització ha d'afrontar una 

acusació judicial que encara es desconeixen el seu abast. No obstant Proactiva Open Arms seguirà fent 

la seva feina com pugui i per això necessita el màxim suport. 

- No Name Kitchen: 

No Name Kitchen és una associació sense ànim de lucre, integrada per persones voluntàries de 

diferents països, organitzades de manera horitzontal mitjançant assemblees, que desenvolupa la seva 

tasca en el poble Sid, un nucli municipal serbi de quasi 15.000 habitants que es troba localitzat a cinc 

quilòmetres de la frontera de Croàcia. L'objectiu principal de l'associació és distribuir aliments, donar 

suport moral, psicològic i entreteniment a totes les persones que arriben a la frontera. 

NOTA. Adjuntem fotografies del cartell de la jornada  

Per consultar el perfil de l’esdeveniment al Facebook: 

https://www.facebook.com/events/156554265040160/  

Per consultar el perfil d’Instagram: 

https://www.instagram.com/femrefugi/ 

 

 

https://www.facebook.com/events/156554265040160/
https://www.instagram.com/femrefugi/
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10.3. Annex 3: Torns horaris voluntaris  

10.4. Annex 3: Horaris pels grups de música  

TIMING PER L’EQUIP TÈCNIC I ELS GRUPS DE MÚSICA  

09:00 Arribada BTM (agraïm 4 persones 
organització per la 
descàrrega) 
11:00 Arribada backline SOMBOITS 
11:30 a 12:00 Prova SOMBOITS 
12:30 Arribada Ontxo 
12:30 a 13:20 Actuació SOMBOITS 
13:20 a 13:30 canvi escenari 
13:20 Arribada LeBeats 
13:30 a 14:00 Ontxo 
14:00 a 14:10 canvi escenari 
14:00 Arribada bateria WASA (el it base l’utilitza 
també Cuits i Embolingats; cal que cada bateria es 
porti plats, caixa i el mespersonal...) 
14:10 a 16:00 LeBeats (durant dinar) 
15:00 arribada backline CUITS (Si pot ser 
juntament amb la bateria de WASA a les 14:00 

16:00 Parlaments 
16:30 a 17:00 Fina 
17:00 a 17:30 linecheck CUITS + BATUCADA 
17:00 Arribada EMBOLINGATS 
17:30 a 18:15 Actuació CUITS 
18:15 a 18:35 Canvi escenari 
18:30 Arribada limit WASA 
18:35 a 19:30 Actuació EMBOLINGATS 
19:30 a 20:00 Canvi escenari + BATUCADA 
19:30 Arribada Ontxo 
20:00 a 20:30 Ontxo 
20:30 a 20:45 Canvi escenari 
20:45 a 21:45 WASA 
21:45 a 21:55 Canvi escenari 
21:55 a 23:00 ANIMAL DJ 
00:00 (agraïm 4 persones organització per la 
descàrrega) 
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10.5. Annex 5: Fotografies de la jornada 
 

 

 



 
 

 

 
 

68 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


