CRIDA A LA RECOLLIDA D’INFORMACIÓ SOBRE INICIATIVES SOLIDÀRIES
COM A RESPOSTA A LA CRISI DEL CORONAVIRUS
Aquesta és una crida per a la recollida d’informació d’iniciatives solidàries
davant la crisi del coronavirus a Catalunya, a Espanya i arreu del món.

Aquest recollida d’informació ens ha de permetre assolir dues finalitats principals:
1. Agrupar i contribuir a la difusió de diferents iniciatives de cartografia
col·laborativa de la solidaritat davant la crisi existents a Barcelona, a
Catalunya, en el conjunt d’Espanya i arreu del món.

2. Contribuir a aquests esforços col·lectius tot sumant-hi nous tipus
d’iniciatives solidàries no recollides en els mapes existents, ajudant a la
seva visualització, facilitant el coneixement entre elles i, des de la nostra
posició com a universitat, contribuint a la seva anàlisi i a la seva comparació
amb altres realitats internacionals.

Us convoquem per recollir informació sobre:
•

•

Mapes i xarxes digitals que recullin iniciatives solidàries en resposta a la
crisi del coronavirus en diferents escales territorials i en diferents indrets
del món.
Iniciatives solidàries concretes que responguin a les següents
característiques generals:

-

-

Iniciatives de caràcter altruista, que no comportin cap tipus
d’intercanvi monetari i que no estiguin motivades per un interès
lucratiu

Iniciatives de caràcter col·lectiu, que impliquin un cert grau
d’organització social (i que per tant no es produeixin només a títol
personal)

Iniciatives que satisfacin necessitats col·lectives diverses
(relacionades amb les cures, l’educació, l’habitatge, la salut, el lleure,
l’activitat física, la cultura...).

Iniciatives que representin una resposta expressa a la crisi del
coronavirus, ja sigui perquè es constitueixen grups nous amb aquest

https://www.solivid.org/

efecte o perquè grups existents emprenen noves iniciatives en aquest
sentit.

Exemples del tipus d’iniciatives que busquem són:
-

Grups de joves que ajuden a persones grans que viuen soles o a mares i
pares amb infants que han de treballar;

-

Col·lectius de mestres que comparteixen recursos didàctics per a les
famílies més enllà de les seves obligacions professionals

-

Entitats que ofereixen assessorament psicològic i jurídic gratuït per a les
víctimes de la crisi.

-

Iniciatives solidàries per a donar suport als col·lectius més vulnerables;
i qualsevol altra tipus d'iniciativa que consideris rellevant!

Com col·laborar:
-

Difonent aquesta crida fent servir el següent hashtag #solivid
#iniciativesCOVID19

-

Ajudant-nos a identificar recursos on-line: Formulari recursos

-

-

Enviant-nos informació sobre la teva iniciativa: Formulari on-line
Col·laborant en el projecte compartint informació i coneixement:
info@solivid.org

https://www.solivid.org/

