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Si la taula triada apareix com "No disponible" vol dir que ja no s'admeten més voluntaris 
perquè s'han cobert totes les places, o bé, s'ha deixat aquesta taula a títol 
merament informatiu.

Per contra, si apareix l'opció "Fes-te voluntari" vol dir que hi ha disponibilitat en aquesta taula. 
Hauràs de fer clic sobre la mateixa, omplir totes les dades i fer clic sobre el botó d'enviar. Les 
teves dades seran emmagatzemades a la base de dades. Així mateix, rebràs un missatge con-
firmant l'alta a la plataforma amb tota la informació rellevant.

Les teves dades serviran perquè el president de taula es posi en contacte amb tu i amb la resta 
dels voluntaris  i assegurar que sempre hi hagi gent durant el transcurs de l'acció.

24 hores abans de l'inici de la col·lecta, se us enviarà a tots els voluntaris un recordatori de la 
campanya de col·lecta.

Si com a voluntari desitges donar-te de baixa pots fer-ho de manera automatitzada fent clic 
sobre l’enllaç "Donar-se de baixa". A continuació, hauràs d'introduir el DNI i triar el torn del 
qual et vols donar de baixa, o si vols donar-te de baixa completament de la plataforma, en 
aquest cas s'esborraran també totes les teves dades personals emmagatzemades. També 
demanar-vos, que a part de la plataforma, aviseu al vostre president de taula perquè pugui 
organitzar als voluntaris restants de la manera més àgil i òptima.

La vostra col·laboració és summament important no només el dia de la col·lecta, per això us 
demanem que compartiu aquesta informació amb altres futurs col·laboradors perquè s'apun-
tin a les taules.

Una cordial salutació i de nou, gràcies per la teva col·laboració.

L'equip AECC Barcelona

 

Manual d’ús de la plataforma
de col·lecta de l’AECC Barcelona 

Travessera de les Corts, 268  
08014 Barcelona
Tel.: 932 00 20 99

900 100 036
aecc.es

24 hores
7 dies a la setmana

La plataforma de col·lecta en línia de l’AECC Barcelona 
es una eina que facilita tant als voluntaris com als presi-
dents de taula la gestió de les taules i dels torns.

Aquest any la campanya es realitzarà el dia 17 de juny. Si 
vols col·laborar com a voluntari pots apuntar-te fent servir 
aquesta plataforma en línea accedint al següent URL: 
https://barcelonacuestacion.aecc.es/voluntariado.

Un cop dins podràs cercar el punt de donació que més et con-
vingui introduint el teu codi postal o mitjançant el mapa  fent 
clic en el marcador desitjat.
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