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Internet
com a eina
d’impuls al
voluntariat
La fundació Hazloposible posa en
contacte, a través de les seves pàgines
web, organitzacions que necessiten
ajuda i gent disposada a donar-la

Solidaris
Cibervoluntariat, també

MIQUEL ÀNGEL MARIA
www.miquelmaria.cat

Un amic es demanava si Facebook pot tenir alguna utilitat més
que entretenir. Quan va comprovar que la seva pàgina havia servit
perquè un servidor es trobàs amb
un amic seu i haguem encetat una
amistat, conclou que sí, que pot
tenir utilitats ben interessants. Totalment d’acord: jo mateix acab
de tenir-ne dues bones experiències. Una va ser just abans d’ahir,
quan una al·lota va demanar, a

través de la pàgina de Facebook
que administro per a una ONG,
què ha de fer per apuntar-s’hi
com a voluntària. L’altra experiència encara és més interessant, perquè s’ha convertit en una ona expansiva. El menorquí José Antonio Fortuny, escriptor i militant
pels drets de les persones discapacitades –ell mateix pateix atròfia
muscular espinal–, va escampar a
tots els seus contactes una demanda: apuntau-vos a la campanya de la Fundació nord-americana Sophia’s Cure i votau cada dia
durant un mes: si aconseguim ser
una de les 2 causes més votades,
Pepsi pagarà 250.000 dòlars a un
projecte d’investigació mèdica
per salvar vides d’infants malalts
d’atròfia muscular espinal. Durant
el primer mes, aquesta causa va
assolir el novè lloc en el rànquing.
Amb la segona oportunitat, va
pujar fins al setè. Ara, que és el
tercer mes, Sophia’s Cure ocupa
el tercer lloc, i continua pujant.
Els pessimistes menyspreen el
cibervoluntariat: diuen que no té
gaire mèrit ser voluntari social pitjant els botons del teclat i el ratolí.
Bé, que ho demanin a José Antonio Fortuny, o a qualsevol dels beneficiaris de les campanyes
d’Hazloposible.org, o a les dones
salvades de morir lapidades gràcies a les recollides de cibersignatures d’Aministia Internacional... •
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PALMA La fundació Hazloposible

(abans Chandra) és una organització sense ànim de lucre creada
l’any 2000. D’àmbit estatal, es dedica a promoure de manera innovadora la interacció i la implicació
de la societat en les causes solidàries. La seva metodologia d’actuació es basa en la creació de projectes a través d’internet (pàgines
web) per tal d’impulsar el voluntariat.
Un dels enllaços virtuals que la
fundació posa a disposició de tothom que vulgui i pugui participarhi és la pàgina web Hacesfalta.org,
que permet fer contactar a través
de la xarxa organitzacions sense
ànim de lucre de diferent naturalesa i voluntaris disposats a col·laborar. En la pàgina estan registrades unes 2.500 organitzacions de
tot l’Estat, que ofereixen cada setmana 100 oportunitats de col·laborar-hi. L’ajuda no és dirigida
únicament a les persones, sinó
que també s’hi troben tot tipus
d’organitzacions dedicades a la
protecció i conservació de la flora
i la fauna.
“Ja no hi ha excuses per no ser
voluntari: ni te n’has d’anar enfora, ni has de ser un jove expert, ni
has de dedicar-hi milers d’hores;
només s’ha de voler ajudar”, assegura Paola Villa, encarregada de
la gestió de la pàgina.

Pàgina web de la fundació Hazloposible

Hacesfalta.org
té registrades
unes 2.500
organitzacions
de tot l’Estat
Una de les formes
de cooperació que
més ha crescut ha
estat el voluntariat
on-line o virtual

Alguns organismes de les Balears que es troben a la web són
Amadiba (Associació de mares de
discapacitats de les Balears), Projecte Home, ALAS (Associació
Lluita Anti Sida de les Illes Balears) i Ecana (Associació canina balear d’educació animal i benestar
natural), entre altres.

Com cooperar-hi?
Hacesfalta.org et dóna diverses alternatives de participació, com
treballar en una ONG, ser voluntari presencial o voluntari virtual.
Paloma Ortega, responsable de
comunicació de la fundació, afirma que es va crear la pàgina “perquè puguin col·laborar-hi quan
vulguin i des d’on vulguin”. S’ofereixen múltiples formes de cooperació per tal d’adaptar-se als voluntaris de la millor manera possible. Per exemple, hi ha els
programes dirigits a aquelles persones que disposen de poc temps
lliure durant tot l’any però que
voldrien ajudar durant les vacances, o s’apliquen els coneixements més específics dels voluntaris a les diferents possibilitats de
cooperació que proporcionen les
organitzacions.

Col·laboradors

Projecte Home Balears
Projecte Home és una organització sense ànim de lucre dedicada
a la prevenció, al tractament, a la formació i a la investigació del fenomen de les drogodependències. Els programes de l’organisme a
les Balears cerquen que les persones del centre solucionin les
seves addiccions i recuperin el protagonisme personal de la seva
vida, de manera que aconsegueixin de nou independència i autonomia. L’organització, juntament amb altres de les Illes, és una de
les que es troben a la pàgina web hacesfalta.org per oferir possibilitats de col·laborar-hi a través del voluntariat.•

Segons xifres d’Hazloposible, el
nombre de persones que es dediquen a accions solidàries ha augmentat un 18% en els darrers dos
anys i “no fa més que pujar”. Una
de les àrees que més ha crescut en
aquest període ha estat la participació on-line, a causa de la major
simplicitat que implica col·laborar
sense moure’s de casa. Atorga la
possibilitat d’ajudar moltes persones que tal vegada no podrien ferho de manera presencial.
“En els moments més difícils, la
gent torna més solidària i internet
facilita molt el contacte entre organitzacions que necessiten ajuda
i la gent disposada a donar-la”.
Aquestes van ser les paraules
exactes d’Ortega, fent referència a
la situació actual de crisi i l’increment del voluntariat.•

