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“Nadie es si se prohíbe que los otros sean”- Paolo Freire 

 
Hola, amigues i amics, 
 
Som la Blanca Lorman i en Guillem Jiménez i ens adrecem a vosaltres per explicar-vos el 
nostre projecte. 
 
Com tots bé sabeu, ja fa mesos que milers de persones es troben en una situació límit arran 
de la necessitat de marxar de casa seva per culpa de la guerra a Síria i zones properes. 
Davant d’aquest fet, creiem imperatiu fer el màxim per ajudar en la mesura del possible a 
aquestes persones; evitarem la paraula ‘refugiats’ perquè considerem que són persones 
amb els mateixos drets i llibertats que tots nosaltres i no refugiats. 
 
Tots coneixem les múltiples opcions presents per ajudar a aquestes famílies en el que és, 
molt probablement, un dels moments més difícils de la seva vida: des de contribucions 
econòmiques a ONG, aportació de material (medicaments, roba, aliments...), fins a activitats 
de conscienciació al nostre territori, etc.  
 
Nosaltres estem determinats a posar el nostre gra de sorra en aquesta lluita. Aprofitant la 
sort que disposem del temps per fer-ho, tenim la intenció de desplaçar-nos fins a un dels 
punts on, en aquest moment, a aquestes persones els cal ajuda. Es tracta, concretament, de  
l’illa de Lesbos, a Grècia, a la ciutat de Molyvos, on milers de persones es troben sense casa, 
sense cap sostre i sense les mínimes facilitats per viure amb dignitat.  
 
En un principi teníem la intenció de formar part d’alguna de les expedicions que realitzen les 
grans ONG com Metges sense Fronteres, Creu Roja, ACNUR, Save the Children..., però no ha 
estat possible; el motiu és que demanen uns requisits molt exigents (expedició d’almenys sis 
mesos, currículum relacionat amb altres accions de voluntariat...), que nosaltres no podem 
complir. Per tant, el nostre pla de viatge consisteix a estar a Molyvos durant els primers deu 
dies del mes de gener de 2016. Allà hem contactat amb Goldfish Volunteers, una plataforma 
que no depèn de cap ONG i que s’ha anat creant de mica en mica amb la col·laboració de 
fins a 300 voluntaris a dia d’avui.  
 
Aquí teniu un blog d’un voluntari que ha estat treballant en aquesta plataforma. Explica molt 
detalladament la seva experiència i creiem que us pot ser molt útil per entendre com 
treballen:  
 

http://josepegarcia.blogspot.com.es/2015/10/instrucciones-claras-como-ser.html 
 
Nosaltres volem ser uns d’aquests voluntaris. Tenim el temps, les ganes i els coneixements. 
Ens falta, però, no el més important, sinó l’imprescindible: els diners. La nostra condició 
d’estudiants de Medicina no ens permet disposar dels recursos econòmics necessaris per 
poder realitzar aquest viatge.  
 

http://josepegarcia.blogspot.com.es/2015/10/instrucciones-claras-como-ser.html


 2 

Ens consta que alguns de vosaltres no voleu quedar-vos amb les mans creuades, però, 
malauradament, no podeu disposar ni del temps ni de les oportunitats per poder-vos 
desplaçar fins al lloc on cal l’ajuda. Així doncs, potser acceptaríeu suplir aquesta 
impossibilitat ajudant-nos a dur a terme el nostre projecte amb una contribució econòmica 
voluntària. Qualsevol aportació serà benvinguda! 
 
Ens imaginem que, com nosaltres dos, molts us indigneu en veure, a través dels mitjans de 
comunicació, com estan patint aquestes persones. Al mateix temps, però, la frustració ens 
inunda en adonar-nos que, malgrat aquest sentiment, seguim amb les nostres vides sense 
fer res al respecte. Per tant, creiem que tots junts podríem fer un bon equip! 
 
D’altra banda, ens agradaria explicar-vos quines són les activitats que podrem dur a terme a 
Molyvos en qualitat de voluntaris: 
 
- Preparar menjar, entrepans, fruita, aigua, etc. 
- Repartir menjar. 
- Ordenar, classificar i repartir roba. 
- Repartir mantes, sacs de dormir... 
- Distribuir els autobusos des de la costa fins als campaments. 
- Traslladar les persones més necessitades en cotxe fins als campaments o a l’hospital. 
- En ser dos estudiants de 5è curs de medicina intentarem aportar els nostres 

coneixements en tot allò que sigui necessari.  
- La més important de totes: somriure i fer sentir a aquestes persones que ens importen 

i que estem allà per ajudar-los!  
 
A continuació us exposem el pressupost que hem elaborat per tal de poder realitzar el 
nostre projecte. Esperem que entengueu que aquest no és el pressupost definitiu i que és 
possible que es modifiqui -esperem que el mínim possible- durant els pròxims dies. També 
som conscients que per molt que organitzem i planifiquem des d’aquí, tot canviarà quan 
arribem allà. La situació a Molyvos és bastant caòtica i, per tant, és difícil tenir controlat tot 
allò que necessitarem per poder ser realment útils.  
 
Hem estructurat el pressupost en tres grans blocs: 
 

1. Despeses de desplaçament 
 
El nostre destí, com ja us hem comentat, és a l’illa de Lesbos, una illa grega que es troba 
molt propera a la costa oest de Turquia. No existeixen vols directes des de Barcelona a 
Mytline, la capital de l’illa. De manera que primer hem d’agafar un vol de Barcelona a Atenes 
i després un segon vol que ens portarà d’Atenes a l’aeroport de Mytline. El viatge de tornada 
consistirà, en principi, a realitzar aquests mateixos dos vols.  
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- El viatge d’anada i tornada de Barcelona a Atenes costa un total de 224.84 

euros/persona 
- D’altra banda, el viatge d’Atenes a Mytline costa un total de 134.29 euros/persona 
- Cost total del desplaçament: 224.84 + 134.29 = 359,13 euros/persona x 2 persones = 

718.26 euros/ 2 persones 
 

2. Despeses d’allotjament 
 

L’illa de Lesbos és una illa molt turística i, per tant, hi ha un gran nombre d’alternatives per 
poder allotjar-nos. Òbviament, però, no anem a Molyvos de turisme i volem gastar el mínim 
possible. La nostra intenció és passar tots les vuit nits en un estudi/apartament, és a dir, en 
un lloc on puguem dormir dues persones i amb una petita cuina per així poder preparar-nos 
els nostres àpats de la manera més econòmica. 
 
Una proposta, no definitiva, de cost total de l’allotjament: 250 euros/2 persones  

 
3. Despeses per l’estada 

 
3.1 Llogar un cotxe: En diferents fonts que hem consultat es recomana llogar un cotxe 
per motius diferents: sobretot és important per poder desplaçar-se de la manera més 
ràpida i àgil possible entre les diferents localitzacions on cal ajuda (les persones no estan 
situades en una zona única). 
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A més, un cotxe és molt útil per poder transportar les persones que ho necessitin, per 
exemple, per anar a les zones habilitades per rebre assistència sanitària. 
 
Els preus per llogar un cotxe varien molt, però una proposta, no definitiva, és la següent: 
180 euros/2 persones 
 

 
 

3.2 Mòbil: Resulta imprescindible tenir mòbil perquè l’eina bàsica d’organització de la 
plataforma amb què col·laborarem és el WhatsApp. Hi ha diferents opcions, però la més 
econòmica i senzilla és comprar una targeta SIM amb número grec per tan sols 15 euros 
cada un. 
 
3.3 Alimentació: Finalment, hem d’incloure les despeses de menjar i beguda. La nostra 
intenció, evidentment, és racionalitzar molt la despesa en aquest aspecte. No podem 
donar una xifra exacta perquè no coneixem els preus dels aliments a Molyvos, però 
aproximadament serien uns 200 euros/2 persones (preu orientatiu). 

 
Total despeses per l’estada: 180 euros (cotxe) + 30 euros (mòbil) + 200 euros (alimentació)= 
  410 euros/2 persones 
 
 
Preu total aproximat: 
 
- Despeses desplaçament:  718.26 euros/2 persones 
- Despeses allotjament: 250 euros/2 persones 
- Despeses dia a dia: 410 euros/2 persones 

=  1378,26 euros/2 persones 
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Com veieu, la despesa final són aproximadament uns 1400 euros i, malauradament, és una 
xifra que no podem assolir nosaltres sols. És aquí on us necessitem. Simplement, volem dir-
vos que agrairem molt qualsevol tipus d’aportació econòmica, des de la més petita a la més 
gran. Animem a tots aquells que puguin i vulguin a ajudar-nos a complir el nostre projecte.  
 
Volem fer èmfasi que, tot i que els diners els rebem nosaltres, realment a qui ajudeu són a 
les famílies sense casa, sense país i amb un futur molt incert. Ens agradaria que ens 
poguéssiu veure com una eina per poder ajudar-los des d’aquí.  
 
Com realitzar les aportacions econòmiques: 
 
El sistema consistirà a fer un ingrés econòmic al número de compte que us adjuntem a 
continuació. Aquest compte ha estat creat exclusivament per agrupar tota l’aportació 
econòmica que obtinguem pel viatge. Amb l’objectiu de permetre una adequada 
organització dels diners rebuts, hem establert que la data límit per realitzar les aportacions 
és el 24 de desembre de 2015 (24 inclòs). 
  

El número de compte és de la Caixa: ES91 2100 8198 6101 0009 3570 
 
Ara bé, la via econòmica no és l’única via per poder col·laborar. Tots aquells de vosaltres que 
estigueu interessats en el nostre projecte podreu seguir-lo. Tan si heu contribuït 
econòmicament com si no, tan sols haureu d’enviar-nos un mail, a qualsevol dels dos 
correus electrònics que apareixen en unes línies més avall, indicant que voleu rebre 
informació sobre com evoluciona el nostre projecte.  
Així doncs, un cop recaptats tots els diners, enviarem un nou correu a totes les persones que 
així ho hagueu demanat i us informarem de la xifra econòmica que hem assolit i a què ho 
destinarem. A més, un cop realitzat el viatge, informarem de tot el que hem fet adjuntant les 
nostres reflexions i les imatges que haguem realitzat durant la nostra col·laboració en un 
blog. 
 
Aquí us adjuntem els nostres correus electrònics: 
 
blancalorman@gmail.com 
guillem.jimenez@hotmail.com 
 
Ens agradaria acabar amb una petita reflexió: 
 

“Nadie es si se prohíbe que los otros sean”- Paolo Freire. 

 

Aquesta cita està escrita en una de les parets de les Facultats de Medicina i Infermeria de la 
UdG. No hi podríem estar més d’acord!  
 
Evidentment, ni vosaltres ni nosaltres tenim la solució per resoldre aquest conflicte bèl·lic, 
polític, econòmic, religiós..., en el qual està immers el nostre planeta. Ara bé, això no ens 
eximeix de la responsabilitat de condemnar les enormes desigualtats que existeixen en 

mailto:blancalorman@gmail.com
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aquest món i de lluitar per resoldre-les. I com es resolen? No tenim la resposta a aquesta 
pregunta, però sí tenim clar que no ens volem quedar de braços plegats. Intentarem fer tot 
el possible perquè aquestes persones que es troben en una situació tan dramàtica, puguin 
intentar començar de nou, construir una nova vida i sobretot, tornar a somriure. Hem 
d’evitar que ningú prohibeixi a ningú de SER. 
 
Esperem que vosaltres ens vulgueu acompanyar en aquest viatge. 
 
Guillem i Blanca 
 


