Una youtubera solidària dona veu a les entitats socials a través del canal Bo
Publicat el Xarxanet - Entitats i voluntariat de Catalunya per un món millor
(http://xarxanet.org)
Noemí Fuster ha aconseguit mitjançant els seus vídeos que el voluntariat participi en projectes de diferents
entitats.

Un canal de Youtube social. Aquesta és la trencadora idea de Noemí Fuster, una youtubera solidària que a
través del canal BonDiaMon difon iniciatives d’entitats sense ànim de lucre de Barcelona i dona visibilitat als seus
projectes. El sensellarisme o l’oblit que pateixen les persones refugiades són alguns dels temes que tracta en
els seus vídeos, que han aconseguit sumar més de 31.000 visualitzacions. “El que em fa més il·lusió del canal és
quan m’escriuen les ONG per dir-me que gràcies al vídeo els hi han arribat més voluntaris”, comparteix Fuster.
Tot va començar l’any 2016, quan realment el canal va agafar embranzida. Fa dos anys la Noemí va veure que
era necessari treballar en xarxa amb les entitats i es va adonar que la gran majoria tenia una mancança: la
comunicació. El canal, originalment va néixer l’any 2013, en un viatge que la youtubera va fer al Marroc, amb la
intenció inicial de convertir-lo en un diari audiovisual de viatges. En aquest moment, Fuster va veure en Youtube
una via potent per comunicar i difondre projectes a causa de la seva bona promoció i de l’esperat creixement que
tindrà el vídeo en els pròxims anys.
Biòloga de professió, ha dedicat part del seu temps al món social. De fet, l’any 2008 va fundar l’ONG Africa Stop
Malària, que actua al Senegal i Gàmbia. A BonDiaMon es fa difusió de temes socials i ambientals, amb un tret
diferencial: en els vídeos s’explica com la ciutadania pot col·laborar amb les entitats. “El canal va en contra dels
telenotícies, on només et donen informacions negatives, i no et diuen què pots fer tu per ajudar”, confirma Fuster.
Així doncs, BonDiaMon vol donar el missatge que sempre s’hi pot fer alguna cosa, és a dir, fer comunicació
social en positiu.
Arrels Fundació, La Fageda, AFANOC o la Fundació Kalilu Jammeh són algunes de les entitats que ja han
col·laborat amb el canal. Fuster, reconeix que fa servir alguna de les tècniques audiovisuals dels i les youtubers
per rodar els seus vídeos. “Si estàs a Youtube, has de jugar les cartes de Youtube”, afirma. Tot i això, la
impulsora del videoblog solidari ha destacat que a diferència dels youtubers més mediàtics, hi ha certs temes amb
els quals no pots banalitzar i “sempre s’ha d’anar amb respecte”. Una de les tècniques que fa servir, per
exemple, és l’entrada del vídeo, on sempre exclama: “Bon dia Monnnnn!”.

Actualment no només hi treballa la Noemí, sinó que també té l’acompanyament de dos professionals de l’àmbit
audiovisual: l’Ari Folgueira i l’Aitor Acordagoitia. “Les entitats també necessiten materials promocionals, fotos
de qualitat, infografies i altres elements per justificar subvencions”, comenta. El canal de Youtube ofereix una
publicació nova cada setmana, amb un públic que comprèn des dels 35 fins als 50 anys, sense grans diferències
entre homes i dones. “Normalment els canals més grans són de ‘gamers’ o de moda, i solen tenir un públic més
jove. El nostre públic, és un públic més madur”, matissa Fuster.
El canal de vídeo ha aconseguit ser una eina de transformació i de treball en xarxa. De fet, 12 subscriptors de
Youtube es van comprometre a fer un viatge de cooperació a Gàmbia per ajudar a la seva petita entitat, després
de veure els seus vídeos. Un altre viatge és el que van fer a Grècia gràcies a una campanya de Verkami per
ajudar a les persones refugiades, d’on va sortir el documental ‘Mi nombre no es refugiado’. Amb l’ajuda d’altres
xarxes socials com Instagram o Facebook, Fuster seguirà al costat de les entitats per unir el Tercer Sector i el món
audiovisual.
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