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'Ver a los niños felices vale la pena'
La ONG Giants repartió 10.000 juguetes a los chiquillos de las zonas más devastadas de Filipinas por el paso
del tifón Haiyan. La tarraconense Sara Ollé es una de las impulsoras de esta iniciativa

Elisabet Soler (http://www.diaridetarragona.com/buscador.php?id_redactor=924)

El proyecto Giants entregó la pasada semana un total de 10.000 juguetes a 2.000 niños filipinos víctimas del tifón Haiyan. Los juguetes están relacionados con
profesiones para que los niños reflexionen sobre qué quieren ser de mayores. Éstos se repartieron en siete escuelas y un orfanato de Filipinas con la ayuda de las
ONG Philippines Toy Library y Streetlight, además de más de veinticinco voluntarios locales. Los actos de entrega de los juguetes contaron con la presencia del
gobernador de la región de Leyte y los alcaldes de Tacloban y Dulag. La financiación del proyecto se hizo mediante un micro mecenazgo con el que obtuvieron
10.000 euros en sesenta días gracias a las micro donaciones de los ciudadanos y a las aportaciones de entidades tanto públicas como privadas.

La iniciativa fue impulsada el pasado 2014 por cuatro jóvenes, entre los que figura la tarraconense Sara Ollé. «Estamos constituidos como una ONG, pero
realmente Giants es un proyecto a nivel personal que hemos hecho para desarrollar nuestra faceta social», expresa la joven emprendedora. Todo empezó cuando
Ignasi Vegas, uno de los impulsores, fue a trabajar a Manila una temporada. Durante su estancia, el tifón Haiyan asoló el país provocando un gran desastre natural.
Ollé explica que hacía tiempo que el grupo de jóvenes pensaba en emprender un proyecto de estas características: «Queríamos ayudar a alguien y esto fue una
señal».

La tarraconense asegura que, aunque haya conocimiento de causa, aún queda mucho por hacer en las zonas más afectadas de Filipinas. «No podíamos hacer un
trabajo tan osado como el que hacen las grandes organizaciones, pero queríamos aportar ilusión y felicidad a los niños, que es una cosa que en estas situaciones
queda en segundo término», afirma la integrante de la ONG.

 

‘Un futuro por delante’

Los juguetes que la organización repartió entre los niños filipinos están relacionados con profesiones comunes, como por ejemplo médico, piloto o profesor. Los
impulsores de la iniciativa querían que los niños empezaran a reflexionar sobre a qué les gustaría dedicarse de mayores: «A muchos de nosotros este sentimiento
nos vino provocado por un juguete que teníamos de pequeños y queríamos dar esta oportunidad a los niños –afirma Ollé–, tienen que pensar que tienen un futuro
por delante y que pueden ser lo que ellos quieran».

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para optimizar tu navegación y realizar labores analíticas. Al continuar navegando aceptas nuestra política de cookies. cerrar

 (http://www.diaridetarragona.com/index.php)

Algunos de los niños filipinos en el momento de recibir los juguetes. Foto: Cedida
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Dos joves gironins tornen l´alegria a 2.000
infants filipins
El projecte solidari de Giants va recaptar més de 12.000€ a través del micromecenatge i ha repartit 10.000 joguines

10.02.2015 | 07:49

GIRONA | DDG Una caixa de cartró amb cinc
joguines en el seu interior. Això és tot el que van
necessitar quatre joves catalans dos d'ells de
Banyoles i Cassà de la Selva per retornar ahir el
somriure i la il·lusió a centenars d'infants de
Filipines que habiten en les zones més
devastades pel pas el 8 de novembre de 2013
del tifó Haiyan. Les cares d'alegria eren unànimes
entre els alumnes de l'escola on van arribar ahir
els primers lots que, durant els pròxims dies,
repartiran més de 10.000 joguines relacionades
amb oficis del futur a un total de 2.000 nens i
nenes  d'entre 6 i 8 anys de set escoles i un
orfenat.

Per poder fer realitat aquest moment, l'ONG Giants creada pel jove banyolí Àlex Dilmé i el cassanenc
Ignasi Vegas, juntament amb Sara Ollé i Àngela Amer van engegar fa més de mig any, una campanya
solidària de micromecenatge a través de la plataforma Indiegogo, on van recaptar més de 12.000 euros
a partir de les donacions fetes per particulars (de 10 a 20 euros) i pel sector públic i l'empresariat (de 200
a 400 euros). Al projecte hi van col·laborar, entre d'altres, l'Ajuntament de Banyoles que va aportarhi
1.000 euros i diverses empreses del Pla de l'Estany.

Per repartir les joguines, Giants compta amb l'ajuda de més de 25 voluntaris locals i de les ONG
Philippines Toy Library i Sreetlight. 
D'altra banda i després d'aquest èxit, Giants ha decidit estendre l'experiència de les Filipines a altres
països en la mateixa situació i implicarhi joves d'arreu del món perquè impulsin iniciatives similars.

El tifó Haiyan va deixar 6.000 morts, milers de cases destrossades i 14 milions de filipins, entre els quals
sis milions de nens, en la misèria més absoluta.

Per comentar t'has d'iniciar sessió o registrarse.

Els comentaris estan subjectes a moderació prèvia i han de complir les Normes de Participació
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2. Salut vol treure a concurs la gestió de vuit CAP
gironins més aquest any

3. Creu Roja ha amenitzat l´estada al Trueta de 623
nens el 2014

4. Ramon Roqué repeteix a Sant Joan de les
Abadesses

5. Santa Pau comença la xarxa de calor de l´escola,
la llar d´infants i el consultori

6. Vol aprofitar el projecte de l´espai Costeau per al
Parc dels Volcans d´Olot

7. La Diputació destina 2 milions d´euros a accions
esportives i socials

8. Mas crea un comissionat per la Transició
Nacional

9. El Suprem imputa Chaves i Griñán pel cas dels
ERO irregulars

10. Premien a Alemanya una investigadora de la UdG
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Àlex Dilmé a la plaça Major de Banyoles. Foto: R. E.
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ÀLEX DILMÉ  COFUNDADOR DE L'ONG GIANTS

Dilmé, llicenciat en administració i direcció d'empreses, ha treballat un temps a la Xina. Precisament en aquell país es
fabricaran els 2.000 lots, amb sis joguines cadascun, que la seva ONG té la intenció de lliurar a principis de novembre. Per
tirar endavant el projecte necessitaven 10.000 euros, que han aconseguit a través de donacions particulars, d'empresaris i
d'algunes institucions, com ara l'Ajuntament de Banyoles.

“Una ONG és un bon aprenentatge”
SOLIDARITAT · Ell i tres joves més de Catalunya i les Illes són al capdavant d'un projecte
per dur joguines a mainada de les Filipines que l'any passat va quedar sense família arran
dels danys causats per un tifó
03/09/14 02:00  BANYOLES  RAMON ESTÉBAN

Juntament amb Ignasi Vegas, de Cassà de la Selva;
Sara Ollé, de Tarragona, i Àngela Amer, de
Menorca, el banyolí Àlex Dilmé (1989) ha fundat
Giants, una ONG que està enllestint un projecte per
dur joguines a nens i nenes de les Filipines que la
tardor de l'any passat el tifó Haiyan va deixar orfes.

Tenien experiència prèvia en temes de solidaritat
internacional?
Només un de nosaltres, l'Ignasi. Té una malaltia i
havia creat una petita fundació per recollir fons per a
la investigació i lluita contra aquesta malaltia.

Què els va moure a fundar l'ONG?
Volíem començar alguna cosa tots plegats, però que
no fos res empresarial. Pensàvem en algun projecte
de caràcter social, vèiem que teníem la necessitat
personal de no limitarnos a donar una quantitat de
diners cada mes a una entitat. Gràcies a Déu,
disposem de formació i experiència i crèiem que
podíem iniciar alguna cosa més important, més
elevada. D'altra banda, ens vam adonar que molta
gent no dóna diners a grans ONG perquè no saben
on van exactament els diners. Aleshores vam pensar
a fer alguna cosa que resultés molt propera, en què
aquesta gent sí que pogués confiar. Per tant, tenim
un doble objectiu: aconseguir que la gent doni i crear
un projecte conjunt perquè teníem ganes de treballar
plegats.

Per què van triar precisament la mainada
damnificada pel tifó?
A diferència de la majoria d'ONG, nosaltres no hem
nascut pensant en un projecte concret, sinó que vam
crear l'equip sense tenir decidida una causa. Resulta
que l'octubre de l'any passat l'empresa de l'Ignasi li
va comunicar que el traslladarien a treballar a les
Filipines. Al cap de poques setmanes hi va haver el
pitjor tifó que hi havia hagut mai en aquell país, i va
ser així que ens vam adonar que ja teníem una
causa. Ens vam asseure tots quatre, vam acordar el
projecte de les joguines i ens vam posar en contacte
amb diverses ONG. Una va ser Streetlight, que
gestiona uns orfenats. Els vam anar a veure per
saber quines necessitats concretes tenien. Ens vam
adonar que aquella mainada, malgrat que havien
perdut la família en el tifó, eren feliços. Per tant, no
havíem d'anar com el ric que ve a ajudar el pobre,
volíem defugir aquesta imatge. El que realment no
tenien aquella mainada eren perspectives de futur. A
una criatura d'aquí li preguntes què vol ser de gran i
et dirà “bomber”, “metge”..., allà no, aquells nens
viuen el dia a dia, però sense futur, sense somnis. El
tifó no només se'ls havia endut la família i la casa
sinó també les il·lusions. Aleshores ens vam
proposar canviarho, portantlos joguines, que és el
que et permet somiar quan ets petit.
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Joguets gironins per als infants de les Filipines
L'Ajuntament de Banyoles i empreses els patrocinen per als afectats pel ‘Iolanda'
31/08/14 02:00  BANYOLES  REDACCIÓ

El projecte Giants ha aconseguit recaptar a través
del micromecenatge els diners necessaris per enviar
12.000 joguines per als infants afectats pel tifó
Iolanda a les Filipines. Aquesta oenagé catalana ha
aconseguit reunir més de 10.000 euros per enviar
12.000 joguines a 2.000 infants filipins el pròxim 8 de
novembre, un any després del tifó. L'Ajuntament de
Banyoles hi ha fet una aportació de 1.000 euros. Hi
han participat també empreses gironines com Plus
Ultra Seguros, Nucom, Caipi i Comexi Group, que
han donat joguines per a una escola sencera. D'altra
banda, Hipra SL ha patrocinat joguets per a dues
classes de quaranta infants, i petites empreses com
Josep Dilmé Corredoria d'Assegurances, Tannus,
Pou Advocats, l'Escorxador Roca i Inmosalva han
finançat joguines per a classes de diverses escoles, i
des de l'àmbit de l'oci, l'Associació d'Activitats
Lúdiques Pompeufarra també hi ha fet una aportació.

Darrera actualització ( Diumenge, 31 d'agost del 2014 02:00 )
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Àlex Dilmé · Coresponsable de la iniciativa Giants

«Els nens ja són feliços, però els manca la
il·lusió a llarg termini»
21.08.2014 | 07:03

P.E. | BANYOLES El veí de Banyoles Àlex Dilmé
és un dels responsables de la iniciativa Giants,
que pretén recollir 10.000 euros i poder regalar
joguines a 2.000 nens i nenes de Filipines.

Com va sorgir la idea de posar en marxa
Giants?

Els quatre joves que formem el projecte som gent
afortunada, que tenim un nivell elevat d'estudis i
disposem d'una feina. Però creiem que cal ajudar i
aportar el nostre granet de sorra. A més, volíem
fer quelcom diferent. Perquè hem vist que hi ha
poques associacions que es dediquin a donar
joguines, ja que la gran majoria se centren en les primeres necessitats. Nosaltres pensem que aquesta
segona onada d'ajuda també és necessària, per tal que els nens se sentin bé amb ells mateixos i es
puguin imaginar coses espectaculars amb el seu futur.

Per què l'objectiu és regalar joguines?

L'Ignasi [un dels joves que també ha impulsat el projecte] ha anat tres vegades a Filipines i jo una.
L'experiència va ser impressionant i sobretot enriquidora a nivell personal. També va servir per adonar
nos que els nens ja són feliços, però que els manca la il·lusió a llarg termini. Ens va cridar l'atenció que
els nens són incapaços de pensar en un futur, perquè el tifó se'ls ha emportat la il·lusió. Per això creiem
que si els hi podem regalar una joguina nova, recuperaran la il·lusió.

Teniu la intenció de promoure altres projectes similars de cara al futur?

Cap de nosaltres es pot dedicar exclusivament a l'ONG, perquè tenim les nostres feines. Una vegada
estigui finalitzat el projecte, el proper novembre, valorarem què fem i si volem continuar actuant.
Nosaltres estem encantats d'encoratjar la gent a tirar endavant iniciatives similars. A més, estem oberts a
les propostes que ens puguin arribar i a les persones que es vulguin sumar a Giants. De fet, si tens
temps i ganes, hi ha moltes causes per fer.
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Una nova ONG portarà joguines a Filipines
Els destinataris són mainada damnificada pel tifó que hi va haver l'any passat
20/08/14 02:00  BANYOLES  RAMON ESTÉBAN

Les nenes i els nens d'entre sis i vuit anys acollits en
els centres escolars que l'organització no
governamental Streetlights té a Filipines van perdre
la seva família arran de les destrosses que va fer
l'any passat el tifó Haiyan (o Iolanda), i ara són els
destinataris d'una campanya de solidaritat que ha
impulsat una nova ONG, Giants, al front de la qual hi
ha el banyolí Àlex Dilmé. L'objectiu és lliurar a
principis de novembre 2.000 lots de sis joguines
cadascun. Per finançar el projecte, pressupostat en
10.000 euros, han recorregut a institucions,
empreses i particulars. Una de les vies per
col·laborarhi és la plataforma de micromecenatge a
internet Indiegogo. Quant a institucions, Giants ha
aconseguit implicarhi, entre d'altres, l'Ajuntament de
Banyoles, que hi ha posat mil euros de la partida que
té reservada a solidaritat.

L'alcalde, Miquel Noguer, va fer costat ahir a Àlex
Dilmé quan aquest va presentar el projecte a la
premsa. El representant de l'ONG va explicar que les
joguines s'han encarregat a un fabricant de la Xina
(per qüestió de costos i logística), país en el qual ell
ha estat treballant els darrers dos anys. La
distribució fins a les escoles d'Street Light es farà a
través d'aquesta entitat i d'una altra ONG que treballa a Filipines, Toy Library.

“Necessiten somiar”

Feia poc que acabaven de crear l'equip de quatre persones que formen l'ONG quan el tifó que l'any passat va
assolar una part de les Filipines (6.200 morts i tretze milions de persones damnificades) els va donar
l'oportunitat d'entrar en acció. Com que no estaven preparats per a una actuació d'emergència immediata, van
optar per facilitar joguines a la mainada. “Les criatures necessiten somiar”, i per somiar les joguines són
importants, va argumentar Dilmé. El cofundador de Giants va visitar les escoles d'Street Light i va conèixer les
nenes i els nens que hi ha. “En realitat ells ja són feliços, però el tifó se'ls va endur els somnis”, va opinar.

La flamant ONG no té la continuïtat assegurada, tot i que els seus integrants tenen ganes d'afrontar un nou
projecte quan aquest s'acabi. “Hem d'asseure'ns i parlarne, volem fer les coses ben fetes”, va dir Dilmé.
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Giants: 12.000 joguines amb segell català per a 2.000 infants
de Filipines afectats pel tifó 'Haiyan'
Quatre joves creen una ONG i aconsegueixen recollir més del 90% del pressupost necessari gràcies al micromecenatge

El 8 de novembre de l'any passat, el tifó 'Haiyan' colpejava Filipines. La tempesta tropical, una de les pitjors de la història, va
deixar un rastre de devastació al darrere: 6.000 morts, milers de cases destrossades i 14 milions de filipins (entre els quals, 6
milions de nens) que es van veure abocats a viure al carrer de la nit al dia. 

Avui, gairebé un any després, l'ajuda internacional ha permès cobrir les necessitats bàsiques a la zona afectada. Però encara
queda molt per fer. I precisament, és aquí on neix l'embrió de 'Giants', una ONG que han muntat quatre joves catalans amb
l'objectiu d'ajudar els infants que viuen a les zones devastades. 

Al darrere de les sigles de 'Giants' hi ha Àlex Dilmé, Ignasi Vegas, Sara Ollé i Àngela Amer. Tots quatre s'han fixat portar
12.000 joguines a Filipines i repartirles a 2.000 nens d'entre 6 i 8 anys. Cadascun rebrà un paquet que contindrà sis joguines,
relacionades amb oficis del futur. 

Per fer realitat el projecte, els quatre joves han posat en marxa un web (www.giantup.com) i han engegat una campanya de
micromecenatge a través de la plataforma Indiegogo. L'objectiu és recollir donatius d'entre 10 i 20 euros, destinats íntegrament
a comprar joguines per als nens filipins, que arribaran a aquest país del sudest asiàtic just un any després del desastre. 

L'ONG, a més, també s'obre a les empreses, perquè amb les seves aportacions ajudin aules d'infants senceres, i cadascun
d'ells rebi un paquet de joguines. En aquest cas, poden fer aportacions d'entre 200 i 400 euros.

Avui, quan queden escassament deu dies per acabar la campanya de micromecenatge (finalitza el 27 d'agost) els impulsors de
'Giants' gairebé han acomplert l'objectiu. De fet, els queden només 500 euros dels 10.000 necessaris que s'han fixat. 

1.000 euros des de Banyoles

A més de les aportacions per part de particulars i empreses, 'Giants' també n'ha rebut per part d'administracions. L'Ajuntament
de Banyoles ciutat d'on és un dels impulsors, l'Àlex Dilmé ha decidit implicarse en el projecte de l'ONG i hi ha aportat 1.000
euros. 

L'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, ha destacat l'esperit de 'Giants' perquè "és important que els joves es preocupin pel seu
futur, però també per al dels altres". Per la seva banda, Dilmé ha explicat: "Volem que els nens i nenes de Filipines siguin
capaços de somiar, i ho farem a través de les joguines noves que farem arribar a dues associacions que treballen amb aquests
infants perquè els les reparteixin".

Els 2.000 nens filipins que tindran les joguines educatives gràcies a la iniciativa de 'Giants' estudien en dotze escoles i un
orfenat de la zona afectada pel tifó el novembre passat.
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L’ONG Giants ha començat el repartiment de 10 mil joguines a
nens filipins afectats pel tifó Haiyan
BANYOLES     + d'aquesta zona

L’ONG Giants ha començat el repartiment de 10 mil joguines a nens filipins afectats pel tifó Haiyan. El projecte
solidari de micromecenatge impulsat per quatre joves catalans, entre ells un banyolí, reparteix els lots a 2.000
nens de set escoles i un orfenat.
 
Aquest dilluns ha arrencat l’entrega de 10 mil joguines als infants filipins que viuen als pobles més devastats pel
tifó Haiyan, que va arrasar el país el novembre de 2013. És la fase final del projecte Giants, que va arrencar fa
uns mesos amb el banyolí Àlex Dilmé entre els seus impulsors. L’objectiu era recaptar a través del
micromecenatge els diners necessaris per enviar 12 mil joguines a 2.000 infants filipins, per retornarlos la
il·lusió a través de la màgia del joc.
 
L’entrega de les joguines estava prevista pel 8 de novembre, just un any després del pas del tifó Haiyan.
Finalment, però, per qüestions logístiques i pel pas d’un altre tifó a Filipines a principis de desembre, l’entrega
s’ha retardat fins aquesta setmana. Una de les membres de l’ONG Giants, Sara Ollé, ha explicat que l’espera ha
estat molt llarga però s’ha vist compensada amb la cara dels nens en rebre les joguines.
 
Durant tres dies, les 10 mil joguines es lliuraran a 7 escoles i 1 orfenat amb l’ajuda de les ONG Philippines Toy
Library i Streetlight, i més de 25 voluntaris locals. Els actes aniran acompanyats de la presència del Governador
de la regió de Leyte i els alcaldes de Tacloban i Dulag.
 
El projecte ha centrat la seva atenció a les joguines relacionades amb diferents oficis, amb la voluntat que els
nens comencin a desenvolupar el “Jo de gran vull ser...”.
 
10 mil euros en dos mesos
 
A través del micromecenatge, Giants va recaptar més de 10 mil euros a partir de donacions individuals i
contribucions, tan del sector públic com l’Ajuntament de Banyoles, com del sector empresarial català, de la mà
d’empreses com Plus Ultra Seguros, Nucom, Caypi, Comexi Group, Hipra S.L., Josep Dilmé Corredoria
d’Assegurances, Tannus, Pou Advocats, l’Escorxador Roca i Inmosalva. La campanya de micromecenatge va
començar el juny de l’any passat i amb només dos mesos es va arribar als objectius econòmics marcats
inicialment.
 
Amb l’entrega d’aquesta setmana es posa fi al projecte de dotar de joguines 2.000 infants filipins. Després d’un
període de balanç i reflexió però, l’ONG Giants preveu continuar la seva tasca d’emprenedoria social en altres
projectes arreu del món.
 
Es pot trobar més informació de Giants i veure les fotos de l’entrega de joguines a la seva pàgina de Facebook
Giants , o al portal web Giant Up.
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informació, així com saber com canviarne la configuració consultant la nostra política de cookies.
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Giants aconsegueix els 10 mil € necessaris per enviar 12 mil
joguines a infants afectats pel tifó Haiyan
BANYOLES     + d'aquesta zona

PLA DE L'ESTANY     + d'aquesta zona

L'ONG Giants ha aconseguit els 10 mil euros necessaris per enviar 12 mil joguines a infants afectats pel tifó
Haiyan. L'associació sense ànim de lucre, encapçalada pel banyolí Àlex Dilmé, preveu enviar les joguines el
proper mes de novembre, un any després del pas del cicló per les Filipines. 

Giants, un projecte creat per quatre joves, entre ells el banyolí Àlex Dilmé, ha aconseguit recaptar a través del
micromecenatge els diners necessaris per enviar 12 mil joguines a 2.000 infants filipins. Fa unes setmanes
l'Ajuntament de Banyoles donava a conèixer la iniciativa en roda de premsa, anunciant també una aportació de
1.000 euros al projecte. El jugador del Celta de Vigo i exjugador del FC Barcelona, el banyolí Andreu Fontàs,
també ha participat en la campanya. 

Altres empreses de la província de Girona com Plus Ultra Seguros, Nucom, Caipi i Comexi Group han donat
cada una d'elles joguines per a una escola sencera; d'altra banda, Hipra SL ha esponsoritzat joguets per dues
classes de 40 infants. Petites empreses com Josep Dilmé Corredoria d'Assegurances, Tannus, Pou Advocats,
l'Escorxador Roca i Inmosalva han patrocinat joguines per classes de vàries escoles, i des de l'àmbit de l'oci,
l'Associació d'Activitats Lúdiques Pompeufarra també ha volgut aportar el seu granet de sorra. La campanya de
micromecenatge va començar el passat mes de juny i amb dos mesos s'ha arribat als objectius econòmics
marcats inicialment. Pel que fa als objectius socials, segons destacava Àlex Dilmé, es tracta de retornar la
il·lusió als infants a través de la màgia de les joguines. 

El tifó Haiyan va passar per Filipines el 8 de novembre de 2013, provocant la mort de 6.000 persones,
destrossant milers de cases i causant greus danys a la població. Malgrat que al llarg d'aquest any s'hagin cobert
algunes de les necessitats més bàsiques, es calcula que aproximadament 14 milions de persones n'estan patint
les conseqüències. Entre elles, 6 milions de nens. Després d'haver aconseguit l'objectiu econòmic, l'ONG Giants
té la vista posada en l'entrega de les joguines, que es preveu pel pròxim 8 de novembre, just un any després del
pas del tifó.

Tanca
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informació, així com saber com canviarne la configuració consultant la nostra política de cookies.
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DovL3d3dy5ydHZlLmVzL2FsYWNhcnRhL2ludGVybm8vY29udGVudHRhYmxlLnNodG1sP3BicT04Jm9yZ-
GVyQ3JpdGVyaWE9REVTQyZtb2RsPVRPQyZsb2NhbGU9Y2EmcGFnZVNpemU9MTUmY3R4PTc3Nz-
cyJmFkdlNlYXJjaE9wZW49ZmFsc2U=

2. Busca aquest arxiu i prem el botó

3. Vés directament al minut min 8:20-24:50.
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10/02/2015
Notícia a Banyoles Televisió
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/societat/item/3343-l%E2%80%99ong-giants-entrega-10000-
joguines-a-2000-nens-filipins
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10/10/2014
Notícia a Banyoles Televisió
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/societat/item/3023-es-retarda-un-mes-l%E2%80%99entrega-
de-joguines-a-les-filipines-de-l%E2%80%99ong-giants-degut-a-problemes-log%C3%ADstics
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13/09/2014
TAC 12, Televisió de Tarragona – Entrevista a Sara Ollé
Per veure entrevista, aquí: xxx
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28/08/2014
Notícia publicada per Banyoles Televisió
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/general/societat/item/2795-l%E2%80%99ong-giants-aconsegueix-els-
10000%E2%82%AC-necessaris-per-enviar-12000-joguines-a-les-filipines
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21/08/2014
Banyoles Televisió – Tall de la Roda de Premsa amb Àlex Dilmé
Per veure entrevista, aquí: http://banyolestv.xiptv.cat/modetv?chapter_id=162097
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20/08/2014
Banyoles Televisió – Entrevista a Àlex Dilmé
Per veure entrevista, aquí: http://banyolestv.xiptv.cat/entitats/capitol/entitats-20-08-2014
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19/08/2014
Notícia publicada per Banyoles Televisió
http://banyolestv.cat/index.php/noticies/itemlist/date/2014/8/19
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Català English    Inicio  Contacto

Martes, 09 sep 2014

El tifón Yolanda arrasó completamente varias zonas de Filipinas el pasado noviembre. Diez meses después las necesidades básicas
están cubiertas, pero estos cuatro Alumni de la UPF luchan para recuperar una de las cosas más importantes de la infancia: la ilusión.
Àlex Dilmé (Administración y dirección de empresas), Ignasi Vegas (Económicas), Sara Ollé y Àngela Amer (Publicidad y
Relaciones Públicas) lanzaron Giants pensando en un largo plazo y no en la actuación inmediata que practican gran parte de las
ONG's.

 ¿Qué os llevó a estudiar en la Universitat Pompeu Fabra?

Àngela: Las ganas de aprender más, de disfrutar de Barcelona y de poder hacerlo en catalán.
Sara: La pasión por estudiar una disciplina que había escogido yo, marchar fuera, las experiencias de la gente de mi alrededor.
Ignasi: Yo soy de Girona y visité las instalaciones de diferentes universidades; las instalaciones de la UPF me cautivaron, la reputación
que tenía ya en 2003 y la seriedad en las presentaciones de los planes formativos me acabaron decantando.
Àlex: Sobre todo el prestigio que tenía y el nivel de las salidas que ofrecía. A la vez, me motivaba mucho salir afuera estudiar, y la UPF
me ofrecía muchas y muchas salidas en el ámbito internacional.

 ¿Qué creéis que habéis aplicado de todo lo que habéis aprendido en la carrera?

Principalmente la metodología de trabajo, la constancia, el trabajo en equipo y el hecho de distribuirnos las responsabilidades para dar
lo mejor de cada uno en el área que más domina. En cuanto a los aspectos concretos y a los conocimientos, hemos visto que las cosas
se aprenden cuando se viven, cuando te encuentras y cuando te tienes que enfrentar. Con todo, la universidad te permite tener una
base muy buena a partir de la cual empezar a crearte una especialización.

 ¿Qué recuerdos guardáis de vuestro paso por la UPF?

Amigos, risas y buenos momentos en días que se convertían en noches dentro de las aulas. Muchos recuerdos y muy buenos, sobre
todo por la gente que hemos conocido. Dicen que el grupo de amigos que creas en la universidad es para toda la vida, y bien es verdad
que todo nos hace pensar que así será.

 Los cuatro habéis estudiado carreras diferentes. ¿Cómo os conocisteis? ¿Dentro o fuera de las aulas?

Todos somos de edades y de inquietudes diferentes, pero nos conocemos de otros ámbitos relacionados con la UPF. La universidad es
esto: saber ir más allá de las aulas e interactuar con gente de inquietudes similares pero de sectores diferentes. Las chicas, Sara y
Àngela, hemos sido compañeras de carrera. Àlex e Ignasi coincidieron en la residencia de estudiantes y en actividades deportivas;
además, tanto Àlex como Sara han formado parte de la comisión de fiestas Pompeufarra.

 ¿De quien nace la idea de Giants? ¿En qué momento os planteáis crear una ONG y recoger juguetes para los niños de las

Filipinas? ¿Por qué las Filipinas y no otro país?

Giants nace del empujón de Ignasi y Àlex para hacer un proyecto con vocación de cambiar a mejor la vida de alguna persona. El
momento llegó cuando la empresa donde trabaja Ignasi lo destinó en las Filipinas justo una semana después el tifón Haiyan asolaba el
país de las siete mil islas. Poco después, Sara y Àngela se incorporaban al equipo para hacer realidad un proyecto que, a pesar de
materializarse un año después de la tragedia, ha sido muy intenso durante los últimos nueve meses.

Muchas organizaciones de ayuda humanitaria y de desarrollo tienen una respuesta inmediata cuando un desastre natural provoca
graves consecuencias en una región. Actúan rápidamente para cubrir las necesidades más básicas y disponen de unos recursos y de
una experiencia que nosotros ni tenemos ni podemos alcanzar. Vimos entonces que otra parte muy importante de la vida de los niños
había quedado en un segundo plano: la ilusión y el hecho de poder pensar en un futuro a largo plazo. Este propósito nos llevó a pensar
en los juguetes como instrumento ideal para ayudar a desarrollar la imaginación y los sueños de los más pequeños.

 ¿Por qué Giants? ¿De donde viene el nombre?

Giants se traduce como 'gigantes'. Cuando somos pequeños todos nos creemos grandes, todos soñábamos a crecer, el "yo de grande
quiero ser...", y a menudo esta ambición nace de un juguete. Por otro lado, Giant, aplicado a las personas, quiere decir 'importante". Y
los niños son lo más importante que hay en cualquier situación de emergencia.

¡Únete!
Infórmate de los
diferentes beneficios
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09/09/2014
Entrevista publicada al butlletí quinzenal de l’Alumni de la Universitat Pompeu Fabra
http://www.alumni.upf.edu/lfportal/web/alumni/giants
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Castellano English    Inici  Contacte

Dimarts, 09 set. 2014

El tifó Yolanda va arrasar completament diverses zones de Filipines el passat novembre. Deu mesos després les necessitats bàsiques
estan cobertes, però aquests quatre Alumni de la UPF lluiten per recuperar una de les coses més importants de la infància: la il·lusió.
L'Àlex Dilmé (Administració i Direcció d'Empreses), l'Ignasi Vegas (Econòmiques), la Sara Ollé i l'Àngela Amer (Publicitat i
Relacions Públiques) van llençar Giants pensant en un llarg termini i no en l'actuació immediata que practiquen gran part de les
ONG's.

 Què us va portar a estudiar a la Universitat Pompeu Fabra?

Àngela: Les ganes d'aprendre més, de gaudir de Barcelona i de poder ferho en català.
Sara: La passió per estudiar una disciplina que havia escollit jo, marxar fora, les experiències de la gent al meu voltant.
Ignasi: Jo sóc de Girona i vaig visitar les instal·lacions de diferents universitats; les instal·lacions de la UPF em van captivar, la
reputació que tenia ja l'any 2003 i la serietat en les presentacions dels plans formatius em van acabar decantant.
Àlex: Sobretot el prestigi que tenia i el nivell de les sortides que oferia. Alhora, em motivava molt sortir a fora estudiar, i la UPF
m'oferia moltes i moltes sortides en l'àmbit internacional.

 Què creieu que heu aplicat de tot el que heu après a la carrera?

Principalment la metodologia de treball, la constància, el treball en equip i el fet de distribuirnos les responsabilitats per tal de donar el
millor de cadascú en l'àrea que més domina. Pel que fa als aspectes concrets i als coneixements, hem vist que les coses s'aprenen
quan es viuen, quan t'hi trobes i quan t'hi has d'enfrontar. Amb tot, la universitat et permet tenir una base molt bona a partir de la
qual començar a crearte una especialització.

 Quins records guardeu del vostre pas per la UPF?

Amics, rialles i bons moments entre dies que es convertien en nits dins les aules. Records molt i molt bons, sobretot per la gent que
hem conegut. Diuen que el grup d'amics que crees a la universitat és per a tota la vida, i la veritat és que tot ens fa pensar que així
serà.

 Tots quatre heu estudiat carreres diferents. Com us vau conèixer? Dins o fora de les aules?

Tots som d'edats i d'inquietuds diferents, però ens coneixem d'altres àmbits relacionats amb la UPF. La universitat és això: saber anar
més enllà de les aules i interactuar amb gent d'inquietuds similars però de sectors diferents. Les noies, la Sara i l'Àngela, hem estat
companyes de carrera. L'Àlex i l'Ignasi van coincidir a la residència d'estudiants i en activitats esportives; a més, tant l'Àlex com la
Sara han format part de la comissió de festes Pompeufarra.

 De qui neix la idea de Giants? En quin moment us plantegeu crear una ONG i recollir joguines per als infants de les

Filipines? Perquè les Filipines i no un altre país?

Giants neix de l'empenta de l'Ignasi i l'Àlex per fer un projecte amb vocació de canviar a millor la vida d'alguna persona. El moment va
arribar quan l'empresa on treballa l'Ignasi el va destinar a les Filipines. Just una setmana després el tifó Haiyan assolava el país de les
set mil illes. Poc després, la Sara i l'Àngela s'incorporaven a l'equip per fer realitat un projecte que, tot i materialitzarse un any
després de la tragèdia, ha estat molt intens durant els últims nou mesos.

Moltes organitzacions d'ajuda humanitària i de desenvolupament tenen una resposta immediata quan un desastre natural provoca
greus conseqüències en una regió. Actuen ràpidament per cobrir les necessitats més bàsiques i disposen d'uns recursos i d'una
experiència que nosaltres ni tenim ni podem abastar. Vam veure llavors que una altra part molt important de la vida dels infants havia
quedat en un segon pla: la il·lusió i el fet de poder pensar en un futur a llarg termini. Aquest propòsit ens va portar a pensar en les
joguines com a instrument ideal per ajudar a desenvolupar la imaginació i els somnis dels més menuts.

 Per què Giants? D'on ve el nom?

Giants es tradueix com 'gegants'. Quan érem petits tots ens creiem grans, tots somniàvem a créixer, en el "jo de gran vull ser...", i
sovint aquesta ambició neix d'una joguina. Per altra banda, giant, aplicat a les persones, vol dir 'important". I els infants són el més
important que hi ha en qualsevol situació d'emergència.

Uneixt'hi!
Informa't dels diferents
beneficis

 Xarxa Alumni  Carreres professionals  Agenda d'activitats  Avantatges

Versió en català
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03/03/2015
Taula Rodona a la Facultat de Comunicació de la Universitat Pompeu Fabra



Clipping a data de 20/02/2015

GRÀCIES A TOTES I CADA UNA DE LES PERSONES QUE HAN FET POSSIBLE AQUEST PROJECTE.

AMUNT ELS SOMNIS D’AQUELLS QUE S’ATREVEIXEN A SOMIAR.

EQUIP GIANTS


