Idees de l’A a la Z
Artistes implicats

Algun membre de l’equip és fotògraf, pintora, escultor…? Podeu vendre alguna de les
seves obres per una bona causa. Hi ha cap músic, actriu, ballarí? Organitzeu un
concert o espectacle. Qui sap, potser el durà a la glòria!

Barbacoa solidària

Convideu els vostres amics i familiars a una barbacoa. Vosaltres proporcioneu el lloc i
us encarregueu que hi hagi un bon ambient. Els convidats porten menjar, beguda i
col·laboren amb el donatiu que poden. Que no disposeu d’un jardí o d’una terrassa?
No hi ha problema, organitzeu una paella i llestos!

Cangur per una nit

Teniu amics, familiars, veïns que tenen nens? Convertiu-vos en el seu cangur per una
nit i oferiu als pares la nit que han somiat durant molt de temps... Si les coses
funcionen bé, podeu fer-ho una vegada o dues al mes, mes d’un estarà encantat amb
el vostre suggeriment!

Disfressat/da a l’oficina

Quant pagarien els vostres companys i companyes de feina per veure-us entrar a
l’oficina amb una disfressa de princesa, de Spiderman… o, al contrari, d’esmòquing?
Naturalment, és millor avisar el vostre cap abans de...

Ebay

Teniu algun objecte a casa que ja no feu servir però que algú podria aprofitar? Veneulo a Ebay i doneu els beneficis a Intermón Oxfam.

Festa per a una bona causa

Es tracta de convidar els vostres amics a una festa, demanar-los la seva participació
per una bona causa (10 euros per exemple) i que cada persona dugui alguna cosa per
a menjar o beure. Poseu música i llestos! Però sobretot no us descuideu d’avisar els
vostres veïns…

Gimcana

Prepareu una sèrie d’activitats per a passar un dia amb les vostres amistats a l’aire
lliure i fer una mica d’exercici. Pot ser una gimcana típica o una de centrada en les
problemàtiques dels països del Sud. Es poden fer proves com ara la localització de
mines, aixecar una tenda en el camp de refugiats, fer una carrera amb galledes
d’aigua al cap…

H

Oferiu-vos per rentar el cotxe dels vostres amics, els deixareu muts! De ben segur que
els agrada la idea i més d’un repeteix! Només cal que a canvi facin un donatiu.

Invitació d’aniversari

Convideu els vostres familiars a una festa d’aniversari i demaneu-los que en lloc de
regals facin un donatiu a la vostra pàgina d’equip. Aquesta idea és vàlida per a sants,
aniversaris de casament, etc.

Joc

Organitzeu una tarda de jocs. Podeu plantejar-ho com un concurs amb videojocs, jocs
de taula, etc. Per participar-hi els concursants hauran de pagar un preu simbòlic i els
diners que es recaptin es destinaran a Intermón Oxfam.

Karaoke

Animeu-vos a muntar un karaoke per passar una estona divertida amb els vostres
familiars o amics. Per cada cançó s’haurà de pagar un preu simbòlic. Podeu vendre-hi
begudes i alguna cosa per picar per a augmentar els ingressos.

La Guardiola

Per recaptar diners a la feina, un dia de cada mes podeu animar els vostres col·legues
a col·laborar amb Intermón Oxfam amb el canvi del cafè de mig matí…

Mercat de segona mà

Es tracta de convidar els vostres amics a casa. Reunir roba, sabates i accessoris que
ja no feu servir, posar-hi un preu i passar una tarda parlant de teles i mobles antics,
mentre que recapteu fons per finançar el projecte.

Nadal solidari

Aquest Nadal deixa fora de joc els mitjons, les corbates, els perfums, els pijames… I
demana com a regal un donatiu per al Trailwalker.

Organitza una caminada popular

Organitza un passeig popular i destina els diners de les inscripcions a fer un pas més
en la lluita contra la pobresa.

Partit de futbol

És senzill i a molta gent li agrada reunir-se i gaudir d’un bon partit de futbol,
basquetbol… sobretot per una bona causa! Es pot fer pagar una entrada i, voilá! Per
als menys esportistes, també podeu muntar un campionat de dominó.

Qui és qui

Es tracta d’organitzar un concurs amb les fotos de quan érem petits i d’endevinar qui
dels teus amics o companys de feina era el dels peücs verds. L’equip que menys
identitats encerti ha de pagar una penalització.

Reptes a subhasta

Afaitar-se el cap, deixar-se créixer la barba, besar un desconegut al carrer, participar
en el Trailwalker disfressat de Superman... Deixeu els vostres reptes en mans dels
vostres amics i amigues, que facin les seves apostes i feu que aquest dia sigui
inoblidable.

Sessió de cine

Prepareu una sessió de cine i poseu un preu simbòlic a l’entrada o, si us ho estimeu
més, podeu vendre crispetes per aconseguir diners per a Intermón Oxfam.

Tómbola Trailwalker

Podeu descarregar la plantilla a la secció “Materials de suport” de l’apartat “Com
recaptar fons?” del web www.IntermonOxfam.org/Trailwalker. Veneu les 100 rifes a 2
euros cada una. El guanyador opta a un premi de 50 euros (o regal equivalent) i
vosaltres acabeu d’aconseguir 150 €!

Una hora del teu sou

Animeu els vostres col·legues a descobrir quant val una hora del seu sou i a donar-la
perquè el vostre equip desafiï el Trailwalker.

Venda de pastissos

No desestimeu les idees més clàssiques, donen resultats! Prepareu alguns pastissos i
veneu-ne les porcions als vostres col·legues! També es pot fer com un “ritual”, per
exemple, vendre pastissos a l’oficina cada divendres...

Wally

Es tracta del joc On és en Wally, però aquesta vegada l’objectiu és trobar un regal
amagat. Per participar-hi s’ha de pagar un preu segons el valor del regal. Quanta gent
hi jugaria per un massatge!

X

Aquí hi ha totes aquelles idees que mai no pensaves que faries. Prepareu un calendari
amb les vostres fotos i els veneu entre el sexe oposat? Per a aquells menys atrevits,
també podeu personalitzar samarretes, xapes, etc.

Zzzzz

Arriba l’hora de dormir però encara no ens anem a descansar, us ve de gust una festa
pijama o una excursió de nit?

