Catàleg
d’activitats RSC per empreses
d’entitats ambientals

Què són les entitats ambientals?
Les associacions i fundacions ambientals són aquelles entitats
sense ànim de lucre dedicades a la protecció i millora del
medi ambient, garantint la conservació de la biodiversitat i una
millor salut dels ecosistemes, tant de les persones com de la resta
d’espècies.
Ja sigui per mar, rius, boscos, muntanyes, ciutats, valls i camps
agrícoles, les més de 80 entitats ambientals de Catalunya treballen
diàriament arreu del territori per implicar a les persones en la
conservació de la natura i garantir unes polítiques que afavoreixin
una relació sostenible entre el funcionament de les societats
humanes i la resta d’hàbitats.

Com puc col·laborar com a empresa amb les
entitats ambientals?

FER UNA
DONACIÓ

COMPRAR ELS
SEUS PRODUCTES

VOLUNTARIAT
CORPORATIU

Els trobaràs a les pàgines
web de les entitats!

www.donantambiental.cat

www.voluntariatambiental.cat

Què és el voluntariat corporatiu ambiental?
El voluntariat corporatiu s’entén com el conjunt d’accions que una
empresa realitza amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament
social, cultural i ambiental del seu entorn, en el marc de la seva
Responsabilitat Social Corporativa (RSC).
Aquestes accions es desenvolupen mitjançant entitats no lucratives
i en elles hi intervenen els treballadors de l’empresa i/o els seus
familiars.
Aquest tipus d’accions contribueixen a la millora de l’entorn
socioambiental, però alhora és una oportunitat per la cohesió grupal
dels treballadors i per fomentar el coneixement i la consciència vers
les problemàtiques ambientals de la nostra societat.

Quines activitats es poden fer?
Segurament les accions de voluntariat ambiental més conegudes són
les plantacions d’arbres i les recollides de residus, però hi ha altres
maneres de millorar el nostre entorn ambiental.
Les accions de voluntariat coporatiu es realitzen en el marc dels
projectes actius de les entitats ambientals, i en aquesta guia trobaràs
molts exemples d’aquestes activitats.
Des de l’arranjament de fonts i camins, l’extracció de plantes
exòtiques invasores, recuperació de murs de pedra seca, activitats de
silvicultura i gestió forestal, construcció de caixes niu, i un llarg etc.

RECULL D’ENTITATS

Fundació Emys
Riudarenes, la Selva.

ADEFFA
Santa Maria de Merlès, Lluçanès.

Fundació Projecte Boscos de Muntanya
Pallars Sobirà i Ripollès.

APNAE
Aiguamolls de l’Empordà.

Fundesplai
Baix Llobregat i Barcelona.

Associació CEN
Comarques de Tarragona, Girona i Lleida.

Garraf Coopera
Comarca del Garraf.

Associació Hàbitats
Rius i rieres de tot Catalunya.

GEPEC
Camp de Tarragona i Terres de l’Ebre.

Associació La Sorellona
Girona, Baix Empordà i Alt Empordà.

SEO Birdlife
Delta de l’Ebre, Gallecs i Parc de Collserola.

DEPANA
Barcelona (principalment Parc de Collserola).

Societat Catalana d’Herpetologia (SCH)
Lliçà d’Amunt, Vallès Oriental.

Fundació Catalunya la Pedrera
Diferents espais d’arreu de Catalunya.

Associació Mediambiental la Sínia
Riera del Gaià, Altafulla

“ ADEFFA és una entitat dedicada a la conservació de
fauna i flora autòctona amenaçada i en perill d’extinció
a Catalunya i també amb projectes a nivell de fauna
ibèrica i europea. Utilitza l’educació ambiental, el
voluntariat i la custòdia de territori com a eines per
gestionar els projectes de conservació. “

ZONA		
ADEFFA està situada a la Masia de Camadoca, a Santa Maria
de Merlès (Lluçanès). L’activitat voluntària es pot fer des del
mateix centre de treball, empreses de Barcelona o Girona.

ADEFFA, Associació de Defensa
i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona

TEMPORADA		
Durant tot l’any.

www.adeffa.cat
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Pel projecte amb escoles ‘Tancant el cercle’
d’instal·lació de caixes niu per insectívors i ratpenats, es
necessiten fustes de palets. Els treballadors de l’empresa
poden preparar les fustes sobrants i enviar-les a l’entitat.
Després, es realitza un taller de caixes niu al Centre de
Camadoca per tal de conèixer el projecte.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“L’APNAE és una entitat que va néixer com a eina per
a la promoció de la conservació de les àrees naturals
del Parc i la difusió mitjançant l’educació ambiental
amb activitats per a la millor conservació dels
paisatges, elements i sistemes naturals dels Aiguamolls
de l’Empordà i l’entorn empordanès i de la natura en
general.“

ZONA		
Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà i espais naturals de
l’Empordà.

APNAE, Associació d’Amics del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà

TEMPORADA		
Durant tot l’any.

www.apnae.org

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Tallers naturalistes per millorar la fauna i flora
(construcció de caixes niu, plantades d’arbres)
- Millora dels espais naturals fent desbrossades, neteges
d’espais naturals, manteniment mobiliari, entre d’altres.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ L’Associació CEN és una ONG ambiental de base
científica amb la missió d’aconseguir que l’activitat
humana sigui compatible amb la conservació de la
Natura perquè la necessitem per viure i pel nostre
benestar. “

ZONA		
Comarques de Tarragona, Girona i Lleida.
TEMPORADA		

ASSOCIACIÓ CEN				

Les plantades d’arbres només de novembre a febrer, resta
d’activitats durant tot l’any.

www.assoc-cen.org

Conservació dels Ecosistemes Naturals
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Recollida de residus.
- Control de carpobrotus (espècie exòtica invasora).
- Control del cranc vermell americà al riu Glorieta (Alcover).
- Plantada d’arbres.
- Construcció i instal·lació de caixes niu i refugi de ratpenats.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ L’Associació Hàbitats és una entitat de llarga
trajectòria que promou el Projecte Rius, a través del
qual s’implica a tota la ciutadania en la conservació
dels entorns fluvials d’arreu de Catalunya.
Més de 200 grups de voluntaris fan 2 inspeccions l’any
de diferents trams de riu. “

ZONA		
Rius i rieres d’arreu de Catalunya.
TEMPORADA
Durant tot l’any.

Associació Hàbitats

www.associaciohabitats.cat

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Es pot participar creant un grup de voluntaris i realitzant
dos inspeccions l’any d’un tram de riu proper a
l’empresa, o com a voluntariat en accions puntuals en
zones en custòdia fluvial:
- Recollida de deixalles.
- Plantació de vegetació autòctona.
- Erradicació de vegetació exòtica invasora.
- Recuperació d’elements patrimonials.
- Creació de refugis per la fauna.
ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ La missió de l’Associació la Sorellona és treballar
en el disseny i realització de diverses activitats
d’educació ambiental, que tenen com a objectiu
principal la descoberta de la natura.
Des de l’inici ha desenvolupat una gran varietat
d’activitats, sempre amb la següent finalitat: aprendre
a la natura, de la natura i sobre la natura. “

ZONA		
Girona, Baix Empordà i Alt Empordà.

ASSOCIACIÓ 					
LA SORELLONA

TEMPORADA
Tardor i primavera.

www.sorellona.org

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Fer caixes niu i refugis de rat-penats.
- Creació i restauració de basses a finques en custòdia.
- Extracció de nàiades exòtiques dels regs.
- Extracció plantes invasores en espais naturals.
- Restauració d’espais naturals.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ DEPANA, fundada el 1976, té com a objectiu la
defensa, l’estudi, la divulgació i la conservació del
patrimoni natural, alhora que promou la concepció
globalitzadora dels problemes que afecten les espècies
i els ecosistemes. “

ZONA		
Barcelona i rodalies, especialment al Parc Natural de la Serra
de Collserola.
TEMPORADA		

DEPANA								

Al llarg de tot l’any, llevat del mes d’agost, sempre que es
programi amb una certa antelació.

www.depana.org

Lliga per a la defensa del patrimoni natural
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Accions de manteniment i reposició de plantacions
anteriors, eliminació de vegetació invasora, neteja
de fonts, rieres i altres espais d’interès ambiental.
Tasques de suport al viver forestal de DEPANA i a l’Aula
d’Educació Ambiental Bosc Turull.
ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“La Fundació Catalunya la Pedrera és una entitat
sense ànim de lucre que treballa per protegir el
patrimoni natural i el paisatge assegurant-lo per a les
generacions futures, i creant valor als territoris.“
ZONA
Món San Benet (Bages), Delta de l’Ebre, Muntanya d’Alinyà
(Alt Urgell), Congost de Mont-rebei (Pallars Jussà), Aiguamolls
de l’Empordà, Estanys de Sils (La Selva), Cingles de l’Avenc de
Tavertet (Osona), Montserrat-Coll de Can Maçana, Reserva
Natural de Sebes (Flix) i altres.
TEMPORADA

Fundació Catalunya		
La Pedrera

(FCLP)

Durant tot l’any.
www.fundaciocatalunya-lapedrera.com

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Conservació d’espècies amenaçades.
- Restauració de murs de pedra seca.
- Recollides de residus.
- Plantades d’espècies autòctones i retirada d’invasores.
- Construcció de caixesniu i hotels d’insectes.
- Recuperació de fonts i camins.
- Prevenció d’incendis i millora d’hàbitats.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ La Fundació Emys és una entitat sense ànim de
lucre dedicada a la conservació de la natura,
sobretot dels aiguamolls i la tortuga d’estany (Emys
orbicularis).
Treballem des d’una visió integradora on es vol
implicar als actors del nostre territori en la conservació
a llarg termini de la natura i la seva gestió sostenible.“

ZONA		
Can Moragues (Riudarenes) i Estany de Sils.
TEMPORADA		
Durant tot l’any.

FUNDACIÓ EMYS

www.fundacioemys.org

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Compensació de CO2. Càlcul i compensació de les
emissions CO2 de l’empresa, plantant varietats locals
d’arbres.
- Restauració de zones naturals.
- Conservació de la biodiversitat. Activitats enfocades
a la conservació d’espècies de flora i fauna en perill
d’extinció, com la tortuga Emys orbicularis.
ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“La Fundació Projecte Boscos de Muntanya /
Bergwaldprojekt Catalunya és una entitat sense
ànim de lucre que treballa per la conservació i la
millora dels boscos i paisatges de muntanya als
Pirineus catalans mitjançant el voluntariat ambiental. “

ZONA		
Pallars Sobirà (Esterri de Cardós, Massís de l’Orri i Valls d’Àneu).
Ripollès (Vall de Camprodon).
Boscos públics i comunals dels Pirineus catalans.
TEMPORADA		

PROJECTE BOSCOS
DE MUNTANYA

De primavera a tardor (programar amb antelació).
Estades puntuals d’1 o 2 dies o estades setmanals.

www.projecteboscos.cat

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Activitats de silvicultura i gestió forestal, recuperació de
camins i pastures, recuperació de murs de pedra seca i
obres de bioenginyeria del paisatge.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ Fundesplai és una entitat dedicada a l’educació
en el lleure, a la millora ambiental i a promoure la
transformació de la societat. Ofereix diverses accions
ambientals d’RSC per empreses a l’entorn del Baix
Llobregat i del Garraf.“

ZONA		
Baix Llobregat i Garraf.
TEMPORADA		
Durant tot l’any.

FUNDESPLAI

www.fundesplai.org

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Recuperació de les dunes de les platges de
Castelldefels.
- Anellament d’aus, retirada de fauna invasora i
seguiment de caixes niu d’eriçons a l’entorn de la UPC
Castelldefels.
- Fer de pagès o pastors per un dia al Parc Agrari del
Baix Llobregat.
- Recuperació de murs de pedra seca al Garraf.
ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ Garraf Coopera promou la Cooperació i
recolzament per a un desenvolupament econòmic,
social i ambiental més equitatiu. Realitza accions
de cooperació tècnica, econòmica, ajut humanitari,
educació i de sensibilització, tan ambiental com
social.“

ZONA		
Vilanova i la Geltrú i camins de la comarca del Garraf.
TEMPORADA
Durant tot l’any.

Garraf Coopera

www.garrafcoopera.org

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Restauració i manteniment de la Finca ubicada al Turó
del Sèu.
- Restauració i promoció de la Carrerada de la
Cerdanya i camins comarcals.
- Transcripció digital de fitxes de toponímia de
l’historiador Vicenç Carbonell Virella.
- Cooperació Internacional amb la cooperativa
ecològia Justa Trama de Brasil.
ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ El GEPEC som una entitat ecologista de defensa,
custòdia i estudi de la natura que té per objectiu la
millora del medi ambient i la salut de les persones al
camp de Tarragona i a Terres de l’Ebre. “

ZONA		
Camp de Tarragona (inclòs el Penedès, Priorat i Conca de
Barberà) i Terres de l’Ebre.
TEMPORADA		
Durant tot l’any.

GEPEC, Grup d’estudi i protecció
dels ecosistemes catalans

www.gepec.cat
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Platges i dunes: neteja, extracció de plantes invasores,
plantacions, perímetres de protecció i altres.
- Extracció de plantes invasores i plantació d’autòctones
a finques en custòdia.
- Restauració de barraques i marges de pedra seca.
- Gestió forestal i silvicultura al Bosc de Poblet.
- Tasques al viver de plantes autòctones del Canyadell.
- Construcció i instal•lació de refugis per a la fauna.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ SEO/BirdLife és una ONG ambiental que promou
un món ric en biodiversitat, on l’ésser humà i la natura
convisquin amb harmonia; amb els ocells per bandera
conservem la natura amb la implicació de la societat. “

ZONA		 		
Delta de l’Ebre, riu Llobregat (Barcelona), Espai Natural de
Gallecs, Parc de Collserola i Parc del Montnegre-Corredor.
TEMPORADA
Durant tot l’any.

SEO-BIRDLIFE						

www.seo.org/eres-una-empresa

Sociedad Española de Ornitología
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Instal·lació o rehabilitació d’infraestructures.
- Gestió, millora i recuperació d’hàbitats.
- Col·laboració en diferents tasques de seguiment i
estudi dels ocells o altra fauna.
- Eliminació de residus.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) és una
associació científica, fundada l’any 1981, dedicada a
l’estudi i la conservació dels amfibis i rèptils catalans.
Assessora i gestiona diversos espais emblemàtics on
desenvolupa accions de conservació mitjançant el
voluntariat. “

ZONA		
Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental).
TEMPORADA		

SOCIETAT CATALANA			

Durant tot l’any.

www.soccatherp.org

D’HERPETOLOGIA
ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
Actuacions a la bassa de Can Dunyó, a Lliçà d’Amunt.
- Control del bosc de ribera. Reducció de la densitat
del bosc per beneficiar-ne el desenvolupament futur i
construcció de tanques per reduir molèsties a la fauna.
- Plantació de pantalles vegetals.
- Neteja de residus al riu Tenes.
ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

“ L’Associació Mediambiental la Sínia té com
principals objectius la conservació del patrimoni natural
de la conca del riu Gaià, la participació i foment del
voluntariat ambiental i l’educació ambiental.“

ZONA		
Conca del riu Gaià, zona d’Altafulla.
TEMPORADA		
Tardor, hivern i primavera.

Associació Mediambiental
LA SÍNIA

www.riugaia.cat

ACTIVITATS DE VOLUNTARIAT
- Recuperació del bosc de ribera del riu Gaià.
Són les primeres accions de voluntariat de l’entitat, des
de l’any 1997, tardor i hivern.
- Empesca’t: Programa de seguiment de la fauna
aquàtica del riu Gaià, en especial l’ictiofauna. Projecte
de ciència ciutadana, que s’està implementant des de
fa cinc anys i es realitza durant els mesos d’abril i maig.

ACTIVITATS RSC / VOLUNTARIATAMBIENTAL.CAT

Catàleg d’activitats RSC d’entitats ambientals

www.voluntariatambiental.cat
Segueix-nos:

@volambiental

Per organitzar una activitat de voluntariat corporatiu i contactar
amb les entitats del catàleg, posa’t en contacte amb nosaltres:
info@voluntariatambiental.cat - 687 74 92 68

