
Viu el
Voluntariat

Ambiental
a Barcelona

Cicle de 7 jornades de voluntariat ambiental

Tardor
2019

Vols conèixer les entitats ambientals que actuen a Barcelona?
Vine a una o més jornades per viure l’experiència d’implicar-te per la conservació 
de la natura i la preservació del medi ambient a la ciutat de Barcelona o rodalies.

Surfrider    21 de setembre
Espai Gardenyes  5 d’octubre
Plataforma aprofitem els aliments  15 d’octubre
Depana  20 d’octubre
Aula Ambiental Bosc Turull  9 de novembre
Collserola Verda   17 de novembre
Associació Hàbitats      Data a confirmar*

Per participar és necessària inscripció prèvia. Inscriu-te aquí.

Més informació       932.195.080        oficinavoluntariat@xvac.cat

Organitza:           Amb el suport de:

voluntariatambiental.cat 

https://forms.gle/e2U69uzqY4ZDeLAZ8


Viu el Voluntariat Ambiental a Barcelona

Organitza:           Amb el suport de:

Surfrider

21 de setembre         10h a la Platja de LLevant de BCN

Recollida de residus a la platja de BCN - Brand Audit
Surfrider és una entitat ambiental centrada en la conservació 
del medi marí. Treballa els àmbits de la contaminació marina, 
la defensa del litoral i el canvi climàtic.

Espai Gardenyes - Som Natura

Plataforma Aprofitem els Aliments (PAA)

Depana - Grup d’Acció Forestal (GAF)

5 d’octubre - 10.30h Espai Gardenyes (c/Cardenal Senmenat)

15 d’octubre          16h a 20h Espai Consum Responsable
Ronda Sant Pau 43-45

20 d’octubre. 9.30h a 14h.

Enverdim l’Àgora de l’Espai Gardenyes
Jornada d’ajardinament de l’Àgora de l’Espai Gardenyes, un 
espai polivalent a l’aire lliure, dins l’hort comunitari de l’Espai 
Gardenyes, situat al Centre Cultural de la Casa Orlandai.

Crida a l’acció pel malbaratament alimentari
Vols ajudar a preparar un pica-pica amb aliments rescatats? 
Aprendràs trucs d’aprofitament, agafaràs consciència dels 
impactes del Malbaratament Alimentari, coneixeràs de 
primera mà la PAA i gaudirem d’un pica-pica saborós i divertit.

Acció forestal a Collserola
El GAF és un grup de persones que participen en les accions 
de restauració de zones cremades, eliminació de vegetació 
al·lòctona invasora, neteja de torrents i en el manteniment 
del Viver del Bosc de Turull. 

Per participar és necessària inscripció prèvia. Inscriu-te aquí.

Més informació       932.195.080        oficinavoluntariat@xvac.cat

https://forms.gle/e2U69uzqY4ZDeLAZ8
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Aula Ambiental Bosc Turull

9 de novembre                11h a 13.30h Passeig Turull 2

Jornada comunitària de manteniment del bosc
Buidarem el compostador comunitari per repartir el compost 
pel bosc i així aportar nutrients al sòl, que penetraran al llarg 
de l’hivern, i altres tasques de millora de la biodiversitat.
Cada participant es podrà endur una bosseta de compost a 
casa, i hi haurà pica pica!

Collserola Verda

Associació Hàbitats

17 de novembre - 10h a 13.30h Font de la Marquesa

*Data a confirmar

Millora i manteniment de la Font de la Marquesa
La jornada tindrà lloc a un espai apadrinat per l’associació 
Collserola Verda. Es recuperaran elements de la font, la bassa i 
la mina, així com l’espai, les taules i el camí d’accés. 

L’actuació està organitzada per l’associació Collserola Verda i 
el Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola (CPNSC), 
i s’emmarca dins del programa “Col·laborem amb el Parc” del 
Consorci.

Voluntariat al Pantà de la Foixarda
El Pantà de la Foixarda és una finca propietat de l’Ajuntament 
de Barcelona on es desenvolupa una prova pilot de custòdia 
urbana per a fomentar la biodiversitat. Els voluntaris 
participaran en la construcció de refugis per a la fauna i en 
l’adequació i neteja de l’espai.

Implica’t! Forma part del voluntariat ambiental.
Aquesta tardor 2019 la Xarxa per a la Conservació de la Natura organitza un cicle de jornades obertes de 
voluntariat ambiental sobre diferents temàtiques, en col•laboració amb les entitats ambientals de Barcelona 
amb projectes de participació. No perdis aquesta oportunitat per implicar-te amb una entitat ambiental! 

Tria un dia o una entitat i participa!

Per participar és necessària inscripció prèvia. Inscriu-te aquí.

Més informació       932.195.080        oficinavoluntariat@xvac.cat

https://forms.gle/e2U69uzqY4ZDeLAZ8

