
 

 

Els alumnes de 1r, 2n i 3r d’ESO 

van anar de Convivències i a rea-

litzar el seu Treball de Síntesi a 

l’Escala del 3 al 5 d’abril. 

Els alumnes de 4t d’ESO van 

fer el seu viatge de final d’eta-

pa al País Basc del 13 al 17 de 

juny. 

                        Escola Tabor  
              Número 59 — Juny 2019 

CONVIVÈNCIES I   
VIATGE DE FINAL D’ETAPA 
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Aquest segon trimestre els 

alumnes d’Antoni Gaudí hem 

fet el projecte “Ens movem”, 

on hem treballat, entre 

d’altres temes: 

Relleu terrestre. 

Plaques tectòniques. 

Erupcions volcàniques. 

Terratrèmols. 

Tsunamis. 

Ones sísmiques. 

 

El repte del projecte era 

ajudar a una persona a qui li 

havia tocat la loteria i que 

volia viatjar a un lloc llunyà 

però que fos segur des del 

punt de vista de catàstrofes 

naturals. Després d’estudiar 

la geografia física del món i 

entendre el per què i on 

tenen lloc aquests fenòmens 

naturals, va decidir marxar al 

Canadà.  

Per tancar el projecte vam fer 

una Fira de Ciències amb 

exposicions pels pares sobre 

el relleu dels continents i 

experiments científics amb 

uns noms ben curiosos: 

 

“Quan entrarà en erupció?”, 

que representava amb un 

globus, un recipient amb un 

líquid i uns cartrons un 

clinòmetre (l’aparell que 

serveix per detectar petites 

inclinacions) i d’aquesta 

manera saber quan un volcà 

entrarà en erupció. 

 

“Com és el límit?” que 

representava amb plastilina i 

sabó els diferents tipus de 

límits de plaques tectòniques.  

 

“Un volcà al laboratori” que 

consistia en barrejar en un pot 

de vidre cera, sorra del sorral i 

aigua. Escalfant aquests 

components vam poder 

representar com el magma 

es fonia i anava ascendint 

per les diferents capes de la 

Terra, fins per exemple 

formar-se una illa volcànica. 

 

“Sacsejats però no 

remenats”. Aquest 

experiment consistia en 

enganxar en una fusta 

canyetes de diferents mides 

que representaven edificis i 

que al remenar la base, 

simulant la sacsejada d’un 

terratrèmol, comprovàvem 

que no sempre els edificis 

més alts són els més 

insegurs davant un 

terratrèmol. 

PROJECTE: ENS MOVEM 

REPORTATGE 



Emma Cruz i Laia Martínez 

(Antoni Gaudí) 
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“Models de gelatina i guix 

de com les ones sísmiques 

s’amplifiquen i 

destrueixen”. En aquesta 

modelització hi havia una 

safata de gelatina i una altra 

de guix, a sobre havíem de 

posar peces de fusta que 

representaven els edificis. 

Així comparàvem com els 

edificis queien abans o no en 

funció del substrat on 

estaven construïts. 

 

“Ones a la Terra -molècules 

humanes”. En aquest 

experiment vam agafar 

algunes mares i pares 

perquè representessin les 

molècules en un sòlid i un 

líquid i, com els diferents 

tipus d’ones sísmiques (les 

ones S o les P) es 

transmetien a través d’ells.  

 

Aquest darrer va ser sens 

dubte la representació més 

divertida, sobretot per a 

nosaltres, els alumnes.  



diversitat de gustos entre els 

alumnes més grans. També 

que La Casa de Papel tot i 

ser la guanyadora, només té 

5 vots entre els alumnes 

més petits. En canvi, una 

sèrie com Stranger Things 

és la més votada pels alum-

nes de 1r d’ESO i molt poc 

votada per la resta de clas-

ses. 

La Casa de Papel ha estat la 

sèrie més votada amb 37 

punts a tota l’ESO, seguida 

de Merlí, amb 35 vots.  

L’argument de La Casa de 

Papel tracta sobre una ban-

da organitzada per lladres 

que té l’objectiu de cometre 

l’atracament del segle a la 

Fàbrica de la Moneda i del 

Timbre. Cinc mesos de pre-

paració queden reduïts a on-

ze dies per poder dur a ter-

me amb èxit el gran atraca-

ment. 

Pel que fa a diferències en-

tre unes classes i altres, po-

dem observar que hi ha més  

 

 

 

 

LES NOSTRES SÈRIES PREFERIDES 

Els alumnes de la classe 

d’Antoni Gaudí volíem saber 

quines eren les sèries més 

vistes pels alumnes de l’E-

SO de l’Escola. 

Als adolescents cada vega-

da ens agraden més les sèri-

es però volíem saber si hi 

havia diferències entre els 

més grans i els més petits 

de l’etapa. 

Vam passar per les classes i 

vam demanar que votessin 

entre 1 i 3 d’una llista de sè-

ries que nosaltres prèvia-

ment havíem seleccionat.  

 

Aquests són els resultats:  
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ARTICLES 

Emma Cruz i Laia Martínez 

(Antoni Gaudí) 

SÈRIES: ESO 1 ESO 2 ESO 3 ESO 4 TOTAL 

La Casa de Papel 5 12 12 8 37 

Stranger things 12 3 5 4 24 

Merlí 11 11 4 9 35 

Élite 3 3 3 5 14 

Riki And Morty 6 6 8 2 22 

Big mouth 8 1 9 3 21 

Teen wolf 3 0 0 2 5 

Vis a vis 2 0 2 4 8 

Las chicas del cable 0 3 0 2 5 

Umbrella Academy 0 1 4 3 8 

Total 50 40 47 42 179 



és que a nosaltres ens ha 

ajudat molt a trobar les res-

postes a les preguntes que 

ens passaven pel cap. 

 

Un dels vídeos que us hem 

parlat abans, Representant 

l’Univers en el mapa de Fort-

nite”, en ell ens explica les 

distàncies i la immensitat de 

l’univers representant-lo en 

el mapa del famós joc Fortni-

te. Per exemple, si el mapa 

de Fornite fos de mida del 

Sistema Solar i volguessis 

moure't a la velocitat de la 

llum, hauries de donar una 

passa cada 8 segons, i si la 

mida del mapa fos el de la 

Via Làctia, la nostra galàxia, 

hauries de donar una passa 

cada 47 anys per anar a la 

velocitat de la llum. 

Inquietant, oi? 

vídeo que desmenteix la for-

ma dels àtoms que ens pre-

senten habitualment.  

 

Els seus vídeos estan sent 

molt utilitzats per explicar la 

física als joves i adolescents, 

ja que té animacions que fan 

que aprendre física sigui 

molt més divertit i fàcil d’en-

tendre.  

 

També ha fet vàries 

col·laboracions amb la tele-

visió i amb diferents físics o 

fins i tot astronautes, com 

ara l’entrevista que li va fer 

al Pedro Duque, el primer 

astronauta espanyol ara en-

dinsat en el món de la políti-

ca al més alt nivell.  

 

És el canal de divulgació ci-

entífica més rellevant en 

llengua castellana i la veritat 

CANALS DE DIVULGACIÓ CIENTÍFICA: QUANTUM FRACTURE 

 

Quantum fracture és un ca-

nal de youtube dedicat a la 

divulgació científica, més 

concretament a la física. El 

seu creador és José Luís 

Crespo, un jove físic de Ma-

drid. Els seus vídeos més 

famosos són: “Desmentint la 

terra plana”, del qual es van 

fer tres vídeos, el de 

“Representant l’Univers en el 

mapa de Fortnite”, el qual us 

recomanem que mireu, 

“Desmentint la terra buida”, 

que respon de forma senzilla 

i didàctica aquest mite i el 

Eudald Capdevila i Sergi  Gómez

(Antoni Gaudí) 
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ARTICLES 

Paula de la Muñoza 

(Pau Casals) 

El tigre   

Aquesta és una altra de les 
espècies animals en major 
perill d’extinció a Àsia i al 
món. Es diu que hi ha menys 
de 4.000 tigres al món que 
viuen en el seu hàbitat natu-
ral i la seva  supervivència 
està cada vegada més ame-
naçada, patint una accelera-
ció en els darrers anys. De 
nou la caça és el factor prin-
cipal que ha impulsat això, tot 
i que també influeix la desfo-
restació, una conseqüència 
indirecta de l’acció de l’ ésser  
humà. Els tigres de Java i els 
de Bali ja s’han extingit  i, tot i 
que la seva  carn no és utilit-
zada habitualment per la nu-
trició, els tigres es cacen  per 
aprofitar la seva pell, que es 
paga a alts preus al mercat. 
Una de les subclasses més 
amenaçades són els tigres 
de 
Ben-
gala. 

El cangur 

El cangur és un animal aus-

tralià del qual es menja la 

seva carn i també s’exporta 

a altres llocs pel seu con-

sum. També està present en 

activitats turístiques i és ob-

jecte de la caça furtiva, etc. 

A més, malgrat la seva caça 

furtiva aquests marsupials 

pateixen sobretot els efectes 

de l’escalfament global. Po-

dria desaparèixer en alguns 

anys, segons alguns ex-

perts. Si les temperatures 

segueixen  augmentant en 

els propers anys, els can-

gurs podrien estar condem-

nats a desaparèixer en un 

temps relativament curt, es-

pecialment si la seva pobla-

ció segueix minvant al ritme 

que ho està fent ara.  

Els alumnes de Pau Casals 

des de que ens han vingut a 

fer les xerrades sobre el me-

di ambient estem més cons-

cienciats amb la seva pro-

tecció, però per molt que en 

parlem no estem fent res. Un 

dels problemes més greus 

són els animals en perill 

d’extinció, un quants d’ells 

són: 

 

L’ós polar 

Aquests tipus de mamífer és 

una de les espècies que es-

tà  més  amenaçada  i al-

guns experts pronostiquen 

que no els queda més d’un 

segle de vida. La raó princi-

pal del perill que corren els 

óssos polars és el desglaç.  

  

 

ANIMALS EN PERILL D’EXTINCIÓ 



Anna Masip 

(Pau Casals) 

 

Els alumnes de 2n d’ESO 

durant aquest tercer trimes-

tre hem estat  informats so-

bre la nostra sexualitat i el 

que implica tenir cura d’a-

questa. Diferents experts en 

la matèria han vingut a l’Es-

cola i han impartit algunes 

xerrades amb la intenció de 

conscienciar-nos sobre les 

possibles malalties i riscos a 

l’hora de tenir relacions se-

xuals. 

 

Durant les xerrades ens van 

donar informació de diversos 

aspectes com les malalties 

de transmissió sexual o els 

possibles riscos de quedar-

se embarassada quan no es 

prenen les mesures adequa-

des.  

 

Durant el taller ens van plan-

tejar diverses situacions en 

què ens podem trobar els 

adolescents d’avui en dia i  

les vam haver d’analitzar i 

intentar resoldre amb la in-

formació que ens van donar 

prèviament. No ens va cos-

tar molt poder resoldre-les i 

va ser una activitat que a 

tots ens va agradar molt. 

 

Ara som més conscients de 

la importància de prendre 

mesures a l’hora de tenir re-

lacions sexuals. És per això 

que ens van ensenyar a po-

sar un preservatiu tant a les 

noies com als nois. 

 

Com a valoració final dels 

alumnes de 2n d’ESO po-

dem dir que les xerrades so-

bre sexualitat que ens han 

fet, ens han agradat molt i 

hem pogut aprendre moltes 

coses sobre i la importància 

de practicar-la amb respon-

sabilitat.  

LA NOSTRA OPINIÓ 
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Xerrades de sexualitat 



VISITA CULTURAL AL MUSEU 

BLAU 

Els alumnes d’Antoni Gaudí 

vam anar el 25 d’abril al Museu 

de Ciències Naturals de Barce-

lona, conegut amb el nom de 

Museu Blau. 

Durant el matí vam estar per 

l’exposició Planeta Vida i haví-

em d’omplir un dossier  sobre 

l’origen de la vida al Planeta 

Terra i sobre els regnes de les 

moneres i protoctists.  

A la tarda vam fer una activitat 

de Visual i Plàstica on havíem 

de triar dos dels animals disse-

cats i dibuixar-los al natural.  

Va ser un dia molt complert i 

entretingut. 

 

VIDEOMAT 

Aquest curs els alumnes de Pau 

Casals i Joan Maragall hem par-

ticipat en el vídeoMAT. Vàrem 

fer-nos pregun-

tes que pogués-

sim resoldre 

aplicant les ma-

temàtiques i, 

treballant en 

grup vàrem pensar, cercar i 

resoldre una de les preguntes. 

Finalment cada grup va fer un 

vídeo.  

 

SORTIDA CULTURAL AL TEA-

TRE 

El dia 30 d’abril vam anar al 

Teatre a Sabadell tots els alum-

nes de l’ESO, vàrem veure l’o-

bra de teatre “Luces de Bohe-

mia”.  

 

LES CONVIVÈNCIES I EL TRE-

BALL DE SÍNTESI 

Aquest any els alumnes d’Anto-

ni Gaudí hem fet unes convi-

vències diferents! Els dies 3,4 i 

5 d’abril vàrem anar de 

“convis” a l’Escala on vam co-

mençar el nostre primer treball 

de síntesi. Els grups de treball 

estaven formats per alumnes de 

1r, 2n i 3r d’ESO i vàrem fer 

unes activitats per defensar o 

refutar les hipòtesis planteja-

des. 

A l’Escala vàrem combinar les 

estones de treball i les de joc. 

Ens va agradar molt anar amb 

canoa.  

A la tornada vàrem tenir dos 

dies per acabar el nostre tre-

ball. Finalment, molts nervis 

per fer la presentació davant 

del tribunal. 

Pels alumnes de Joan Maragall 

ha sigut el nostre últim any del 

TdS i l’hem gaudit com el pri-

mer, però estem contents d’ha-

ver-lo acabat ja que nosaltres 

érem els encarregats del nostre 

grup i anàvem 

més estressats 

que els altres 

anys. De cara a 

l’any que ve ja 

estem prepa-

rats per fer 

PDR. 

 

EL PROJECTE DE RECERCA DE 

4t D’ESO 

En començar el curs els profes-

sors ens van donar una sèrie de 

temes per fer el PDR (projecte 

de recerca), un cop decidits els 

temes i els grups ens van assig-

nar un tutor que va ser qui va 

fer tot el seguiment del nostre 

treball al llarg del curs. 

Després de lliurar el projecte  

vam presentar-lo davant d’un 

tribunal i de les nostres famíli-

es. 
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Joan Maragall 



davant dels alumnes i dels nos-

tres pares.  

 

VIATGE FI D’ETAPA  

Els alumnes de 4t d’ESO vam 

marxar el dia 13 de maig al País 

Basc de viatge de fi d’etapa. Allà 

vam fer moltes activitats com ara 

surf, vam anar a Irrisarri Land i a 

San Juan de Gaztelugatxe. 

Ens vam allotjar a un alberg que 

es deia A Room in the City. 

Ens ho vam passar molt bé i per a 

nosaltres ha sigut una experièn-

cia que mai oblidarem. 

 

EL COMIAT DE LA PROMOCIÓ 

VIRGINIA WOOLF  

Pel nostre comiat vàrem decidir 

que seria una bona idea fer-nos 

tots junts una samarreta, per tenir 

un record.  

A les classes de català estem 

fent, individualment, un escrit 

per acomiadar-nos de la nostra 

escola, de manera que quan tots 

estiguin escrits els ajuntarem per 

convertir-lo en un, així tots hau-

rem participat en el nostre comi-

at de l’escola. 

VISITA CULTURAL A LA BARCE-

LONA MEDIEVAL 

Els alumnes de Pau Casal vam 

anar el 25 de març a Barcelona. 

Vàrem fer una gimcana que 

consistia en anar fent recorre-

guts pels carrers del casc antic 

de la ciutat i conèixer la seva 

història. 

 

GUARDONATS EN ELS PREMIS 

PRIMAVERA 

El dia 12 d’abril es van lliurar 

els Premis Primavera que con-

cedeix l’Ajuntament de Santa 

Perpètua de Mogoda.  L’Eudald 

Capdevila i la Rut Aracil de 1r 

d’ESO van ser guardonats amb 

les històries “La prova definiti-

va” i “El misteri de la goma” 

respectivament. L’alumne Mi-

guel Garcia de 2n d’ESO va ser 

guardonat amb la història titula-

da “Un somni original” i l’alum-

ne Víctor Díaz de 4t d’ESO amb 

la història “L’editorial dels som-

nis”. 

 

XERRADES 

Com ja és habitual cada any a 

les classes de l’ESO venen pro-

fessionals a fer-nos xerrades 

per conscienciar-nos de la im-

portància de la educació sexual. 

Aquest any a la classe Joan Ma-

ragall ens n’han fet dues i en la 

darrera, el 10 de maig, ens van 

parlar sobre els mètodes anti-

conceptius i de per què s’han 

d’utilitzar. Creiem que la infor-

mació de la xerrada serà molt 

útil per al nostre futur. 

A la classe Pau Casals, el 23 de 

maig, membres de la Fundació 

Marenostrum varen fer-nos una 

xerrada sobre la immigració.  

 

ALUMNE NOUVINGUT 

A 3r d’ESO a finals del segon 

trimestre ens van anunciar que 

arribaria un nen nou a l’escola, 

el Saifddine. Ell ve del Marroc i 

el fet que vingués d’allà ens va 

sorprendre i emocionar molt ja 

que molt poques vegades hem 

tingut companys vinguts de l’es-

tranger.  

 

L’OBRA DE TEATRE DE SANT 

JORDI 

Com cada any, els alumnes de 

3r d’ESO som els encarregats 

de representar i escriure una 

obra de teatre sobre la llegenda 

de Sant Jordi. Vam dedicar clas-

ses de llengua catalana acor-

dant, escrivint el guió i els dià-

legs, assajant i finalment, el dia 

26 d’abril la vam representar 
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s’ha d’aturar abans no sigui 

massa tard. Per això reco-

manem que ja siguis nen, 

adolescent o adult establei-

xis un temps d’ús limitat a 

aquestes aplicacions ja que 

tots els avantatges que po-

den proporcionar les xarxes 

socials desapareixen al fer 

un ús excessiu d’elles. 

En els darrers anys els 

adults han agafat el costum 

de controlar el temps d´ús 

dels telèfons mòbils dels 

seus fills i filles, es preocu-

pen els riscos de les xarxes 

socials i tot el que comporta 

tenir un usuari a Facebook o 

Instagram. Sabem que el 

temps d’ús en aquestes pla-

taformes ha augmentat en 

els consumidors joves, però 

les xifres de la gent adulta 

també han crescut conside-

rablement. 

 

La mitjana de temps diari 

que una persona passa con-

nectat a internet a l’estat es-

panyol és de 5.20 hores, 

aproximadament 2 de les 

quals les passa connectades 

a xarxes socials. Les xifres 

d’hores de connexió aug-

menten mentre l’edat de l’u-

suari disminueix. Com més 

joves són les generacions, 

més addicció presenten a 

aquestes aplicacions. 

 

Però no tot són inconveni-

ents, Instagram, Twitter i la 

resta de xarxes tenen una 

sèrie d’avantatges que po-

den facilitar la vida quotidia-

na d’una persona.  

 

En són exemple el fet  que 

ens permetin una comunica-

ció en massa i una comuni-

cació a llarga distància molt 

eficaç. També són una font 

d’entreteniment pels mem-

bres que formen part d’a-

questa comunitat. 

 

Tot i així, l’addicció a 

aquests serveis és un pro-

blema del segle XXI que 

 

CONSUMEIXES XARXES SOCIALS,  

O ET CONSUMEIXEN A TU? 
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Aleix Escobosa i Mei Ventura 
(Joan Maragall) 
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Ha arribat el moment de posar punt i final a una etapa molt llarga de la nostra vida, 13 anys entre 

aquestes parets. Un moment que sempre l’hem vist molt lluny, però sense adonar-nos ha arribat 

el moment de dir adéu a totes aquelles persones que han format part i viscut amb nosaltres tots 

aquests anys. Diem adéu a les persones de tota la vida. Els nostres camins se separen, tot i que 

alguns de nosaltres coincidirem l’any que ve, res no serà igual com en aquesta Escola. 

L’Escola Tabor ens ha fet ser qui som. Ens ha aportat els valors que ens defineixen avui dia. Ens 

ha vist créixer i desenvolupar totes les nostres capacitats que sense aquesta vivència no ha-

guessin existit mai. 

 

Vam entrar a l’Escola sent uns nens, i ara ja no ho som tant. Hem canviat. Donem gràcies per la 

vostra paciència, baralles, empipades, somriures, per fer-nos perdre la vergonya, pels viatges, 

per les excursions, pels aprenentatges, per les vostres paraules madures i per fer-nos madurar, 

per fer-nos ser la millor versió de nosaltres mateixos. Gràcies per ser com sou. 

Hem après a lluitar contra qualsevol obstacle, hem après a superar les nostres pors i a valorar el 

que tenim, hem après a acceptar que no som els únics al món, que estem envoltats de persones 

que ens han ajudat al llarg del nostre recorregut amb qui hem compartit aquesta etapa de la nos-

tra vida. 

 

Sempre recordarem tots els bons moments viscuts: el sorral, la caseta, la Wachiwi, el Xaloquet, 

els dinars especials, les convivències i els jocs de nit, el viatge de fi de curs... tampoc oblidarem 

els mals moments. 

D’aquesta Escola ens emportem la força de voluntat per no rendir-nos mai. La disciplina, la de-

terminació per treure sempre el millor de nosaltres mateixos. Ens ha obert el pensament davant 

d’injustícies i ens ha ensenyat que no tot és bo i ens ha ensenyat a conviure amb el que és do-

lent. La nostra experiència en aquesta Escola és i serà sempre inoblidable. 
 

Suposem que per moltes ganes que tinguem de marxar d’aquí, sempre ho recordarem ja que ha 

format part de la nostra vida. Deixem enrere molts records entre nosaltres, moments molt feliços, 

d’altres no tant, però sabem que deixem enrere una etapa que sempre recordarem. Comencem 

a veure el futur i és l’hora de seguir endavant. Els nostres camins se separen. Tanquem un capí-

tol per començar-ne un de nou dins del nostre llibre. 

 

COMIAT DE LA PROMOCIÓ 2006-2019 

Alumnes de 4t d’ESO  

Virginia Woolf 



ENTREVISTA 

Proactiva Open Arms 

La Proactiva Open Arms (POA) és una ONG 

espanyola amb seu a Badalona que es dedica 

a rescatar del mar a aquelles persones que 

intenten arribar a Europa fugint de conflictes 

bèl·lics, persecució o pobresa.  

Quan va començar tot? 

El 2015 vam començar a ser testimonis per les xar-
xes socials del que estava passant a la Mediterrània 
i l'Egeu. 

Ens vam oferir per escrit a tot el món, però ningú 
ens va contestar. Llavors va morir Aylan Kurdi de 3 
anys. Vam agafar 15.000 euros estalviats, un vestit 
de neoprè i unes aletes, i vam anar al nord de Les-
bos. En mitja hora ja estàvem a l'aigua rescatant 
gent. La BBC ens va entrevistar i als pocs dies es 
va presentar allà el coordinador d'Emergències de 
Human Rights Watch i ens va recomanar que cre-
éssim una ONG i una pàgina de crowdfunding. 

 

Com és un dia de rescat? 

No saps mai quan serà, intuïm que els dies de bona 
mar poden sortir. Hi ha 2.000 quilòmetres de costa i 
no sabem d'on venen. Un cop arriben informem a 
les autoritats, els fotografiem, vetllem per la seva 
seguretat posant-los armilles salvavides. Les autori-
tats ens diuen si els podem carregar al nostre vai-
xell o ens envien un de la guàrdia costera. 

 

En quins projectes de rescat de persones esteu 
treballant actualment? 

Els nostres principals projectes de rescat de perso-
nes són el projecte Mediterrani central i el projecte 
Lesbos.  

El projecte Lesbos es desenvolupa com ja diu el 
nom a l’illa de Lesbos, Grècia. Portem treballant en 
aquest projecte des de setembre de 2015, ajudant 
als immigrants a arribar a la costa gràcies a donaci-
ons i a particulars. Des de la data ja hem salvat       
143.358 persones. 

El projecte del Mediterrani central va començar 
una mica després del projecte Lesbos ja que la 
gent va deixar d’anar cap aquesta illa grega i va 
començar a fer travessies molt més perilloses. 

 

Quina és la principal emergència i la principal 
via d'entrada ara? 

Ara mateix la més perillosa és la de Líbia i és on 
està morint la gent. Si no arriben cossos a la platja 
de Líbia i els troba la Mitja Lluna Roja no ens n’a-
donem. 

No hi ha desapareguts, la gent es mor o se salva, 
no desapareix. Els desapareguts han de comptar 
com a persones que han mort. 

 

Com es poden enviar donatius a l’ONG? 

La majoria de gent les envia a través de la web, és 
molt fàcil de trobar, simplement s’ha d’anar a ope-
narms.es, on hi ha un apartat amb el nom de 
“dona ara”, allà s’explica detalladament com subs-
criure’s per fer donacions mensuals o com donar 
diners simplement una vegada. També tenim un 
compte bancari on es pot fer una transferència.  

 

Com distribuïu els diners dels donatius? 

Els donatius s’inverteixen en tenir un equip mèdic 
a bord, un equip de socorristes voluntaris, en l’e-
quipament del vaixell i en equipament de salva-
ment. 

 

Què s’ha de fer per ser un voluntari? 

Simplement s’ha d’enviar un correu amb una carta 
de presentació i el currículum a l’email voluntari-
os@proactivaopenarms.org.  
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