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Una de les consignes més efectives de Fridays for Future és la següent: “Som l’última
generació que pot salvar el món”. La idea, òbviament, s’aplica a totes les generacions,
no només als i a les estudiants que en els darrers anys han decidit fer vaga i prendre la
paraula en la batalla per combatre el canvi climàtic.
Sigui quina sigui la vostra edat i el temps de la vostra vida, aquest també és el moment
d’actuar. Un primer nivell d’acció són els hàbits i els estils de vida, que marquen la
diferència com a consumidor/a, en les decisions preses cada dia. Però és possible que
també vulgueu fer alguna cosa més, dedicar part del vostre temps i energia a participar
en una de les moltes causes relacionades amb el medi ambient i l’ecologia, escollint el
camí del voluntariat o de l’activisme.

Animal Latitude
Associació Collserola Verda
Fes Fonts Fent Fonting
Associació Hàbitats
Bosc Turull

Voluntariat o activisme?

DEPANA

Els camins com a persona voluntària i com a activista no es poden considerar
completament diferents. Sovint a les organitzacions més establertes, l’activisme és un
resultat natural després d’un compromís humil i constant com a voluntari/a.

Fundació Catalana La Pedrera
SEO Birdlife

Una de les organitzacions més importants i visibles en les lluites mediambientals a
tot el món, Greenpeace, ho explica bé. No es pot entrar i imaginar-se immediatament
bloquejant un vaixell balener en un port. Gairebé sempre comença amb persones
voluntàries, figures fonamentals per a Greenpeace com per a qualsevol altra organització
ecologista, per fer fulletons, participar en la recollida de signatures per a peticions, dur a
terme informació i activitats de sensibilització.

Surfrider Barcelona
La Marina Viva
Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona

També és una manera de conèixer a fons els valors, les pràctiques i les tècniques de
protesta. Els i les activistes, per a Greenpeace, “són persones que opten per comprometre’s
en primera persona, mitjançant accions creatives que, rebutjant el cicle de violència,
s’oposen decididament als abusos i les injustícies”. Un aterratge que requereix temps i
confiança mútua. “L’activisme, fins i tot abans de ser una elecció, és un camí que comença
amb el voluntariat i que coneix els grups locals i continua amb una formació específica”.

Associació l’Urpa
Restarters
Eixarcolant
Espigoladors

Moviments ambientals a la ciutat
Eixample Respira
Eskocells
Massa Crítica
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PASSEM A
L’ACCIÓ?

Amb aquest catàleg podràs conèixer tant entitats que
acullen persones voluntàries com moviments ambientals
als quals et pots sumar a la ciutat de Barcelona.
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Associació Collserola Verda

Animal Latitude
Què fa l’entitat?

Què fa l’entitat?

Animal Latitude és una associació fundada en el 2010 dirigida
a informar i formar a la societat sobre fauna i medi ambient a
través de projectes educatius i de gestió, amb la col·laboració
d’organitzacions i professionals del sector, per generar consciència
ecològica i coneixement especialitzat.

Associació creada amb la finalitat de defensar, millorar i difondre
els valors mediambientals i culturals del Parc Natural de la Serra de
Collserola mitjançant accions de voluntariat.

Tasques de voluntariat

Tasques de voluntariat

Les tasques de voluntariat en les que es pot participar estan relacionades amb les diferents
accions i projectes que es realitzen des de l’entitat, com ara:
- Dinamització d’activitats i tallers d’educació ambiental.
- Organització d’esdeveniments.
- Suport en la comunicació externa de l’entitat (difusió, XXSS, disseny de cartells o altres).

- Revisió i manteniment de la senyalització de les àrees de lleure
- Seguiment d’espècies vegetals prioritàries
- Seguiment de les repoblacions de zones cremades
- Catalogació i manteniment de fonts i barraques de vinya
- Seguiment de la fauna i l’ús de la zona del pantà de Vallvidrera
- Guiatge d’itineraris a peu

Disponibilitat
A concretar.

Lloc

Àmbit

Àrea Metropolitana de
Barcelona

Tot i que l’associació va crear-se al 2006, moltes de persones
participants provenien de l’anterior programa de Voluntaris de
Collserola, amb més de 25 anys de trajectòria.

Disponibilitat
Cap de setmana

Lloc
Parc de Collserola

FAUNA

Com participo?

Durada

1+

LLARGA DURADA

Escriure un correu a info@animallatitude.org adjuntant
el currículum i explicant la motivació i interès per formar
part de l’entitat, i en quina àrea de l’associació es vol
col·laborar.
@animallatitude
animallatitude.org

Àmbit

RESIDUS

Com participo?

Durada

1+

LLARGA DURADA

contacte@collserolaverda.cat
collserolaverda.cat
facebook.com/collserolaverda

FONTS

BOSCOS

5

6

Voluntariat ambiental a les entitats

Voluntariat ambiental a les entitats

Fes Fonts Fent Fonting

Associació Hàbitats

Què fa l’entitat?

Què fa l’entitat?

L’Associació Fes Fonts Fent Fonting està formada per un grup d’amics i de coneguts, amants
de la natura, a qui agrada fer excursions i tenir cura de les fonts d’aigua natural. El fonting són
diverses maneres de conèixer, de visitar i de cuidar les fonts d’aigua natural: passejar, caminar,
fer travessa, córrer, anar en bicicleta i també netejar, condicionar, rehabilitar.

L’entitat treballa per la protecció i millora de la qualitat de l’entorn natural i cultural. Actuant
per a conscienciar a la societat, a través de l’educació ambiental i la participació ciutadana, fent
èmfasi en adoptar actituds encaminades a millorar la qualitat dels hàbitats.

Les fonts, com a punt d’aigua, constitueixen un ecosistema viu. Amb una fauna, una flora i un
paisatge associats. I tot sovint, un punt de trobada social i cultural important!

Tasques de voluntariat
Els objectius de l’entitat són:
- Buscar 350 fonts de la Serra de Collserola, fotografiar-les, determinar la seva posició
georeferenciada, explicar els itineraris que passin per elles.
- Establir contacte amb altres persones i entitats per millorar la base de dades.
- Fomentar el coneixement de les fonts naturals perquè són una riquesa natural, formen part
del patrimoni històric – cultural i cal afavorir-ne la seva conservació en bon estat.
- Proposar recorreguts que passin per diverses fonts i donar a conèixer racons insòlits.

Disponibilitat
Cap de setmana

Lloc

El Projecte Rius fomenta l’apropament de les persones al medi i permet conèixer les
característiques dels ecosistemes fluvials, la biodiversitat, els valors ecològics i socioculturals,
així com identificar els problemes que els afecten i reflexionar sobre com pal·liar-los.
El projecte s’estructura en tres línies de treball: la inspecció de rius, l’adopció i custòdia d’espais
fluvials i les activitats d’educació ambiental. El projecte està obert a nous voluntaris. Es tracta
d’un voluntariat en grup, de tres persones o més.

Lliure.
Cada grup fa almenys 2
inspeccions l’any.

Parc de Collserola

Com participo?

Tasques de voluntariat

Disponibilitat

Àmbit

RESIDUS

Durada

Es porten a terme accions per apropar la ciutadania a l’entorn natural a través de l’educació
ambiental. Es potencia el voluntariat ambiental en les tasques de conservació i protecció
de l’entorn natural i cultural. S’actua per a integrar i coordinar la societat en les tasques de
conservació, protecció i millora de l’entorn natural potenciant el treball en xarxa.

FONTS

LLARGA DURADA

Àmbit

Fora de la ciutat.
A prop d’algun riu.
RIUS

BOSCOS

1+

BOSCOS

Com participo?

Durada

fesfonting@gmail.com
fontscollserola.com

1+

Lloc

LLARGA DURADA

934 21 32 16
voluntariat@associaciohabitats.cat
projecterius.cat
@assoc_habitats
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Bosc Turull

Depana

Què fa l’entitat?

Què fa l’entitat?

L’Aula Ambiental Bosc Turull, gestionada per la Societat Catalana d’Educació Ambiental (SCEA),
busca ser un espai de referència en la millora de la biodiversitat i en la promoció de pràctiques
comunitàries relacionades amb la sostenibilitat.

És una organització no governamental fundada l’any 1976 amb l’objectiu de defensar el dret
de tots els ciutadans a gaudir d’un país ambientalment saludable i d’una millor qualitat de
vida. Compta amb diferents grups de treball d’àmbits diversos: residus, divulgació, reubicació
d’espècies salvatges en captivitat, El Pirineu i el projecte GAF (Grup d’Acció Forestal).

Es promou la participació veïnal, d’entitats ambientalistes i socials del districte, escoles del barri
i el treball en xarxa, amb la finalitat de facilitar que infants, joves i la ciutadania en general pugui
accedir a informació, coneixements i pràctiques ambientals de referència.

Tasques de voluntariat
- Jornades comunitàries de manteniment del Bosc Turull
Jornades participatives on es realitzen tasques de manteniment i millora de la biodiversitat del
bosc.
- Calendari Natural Vallcarca, ciència ciutadana
Eina col·laborativa per fomentar la observarció de la biodiversitat i dels fenòmens fenològics al
barri de Vallcarca.
- Programa de compostatge comunitari
A l’Aula Ambiental Bosc Turull es disposa de tres grans compostadores on les persones i
col·lectius poden venir a dipositar les restes orgàniques de la cuina o jardí de casa seva.

Disponibilitat
Cap de setmana

Lloc

1

Tasques de voluntariat
- Voluntariat estable: El GAF (Grup d’Acció Forestal) està format per voluntaris i assessorat per
tècnics. Treballa amb l’ànim d’ajudar a conservar i recuperar els sistemes forestals. Es porten a
terme accions d’educació ambiental i conscienciació. I accions participatives com reforestacions
y manteniment del viver. La campanya es porta a terme durant tot l’any.
- Voluntariat puntual: De manera puntual es porten a terme altres accions amb voluntariat:
jornades o celebracions específiques, etc.

Disponibilitat
Cap de setmana

Àmbit

aula@boscturull.cat
932 13 39 45
boscturull.cat

Àmbit

Parc de Collserola

BOSCOS
FAUNA

BOSCOS

Com participo?

Durada

Com participo?
DIES PUNTUALS

Lloc

Aula Ambiental Bosc Turull
(Passeig Turull 2, barri de
Vallcarca, Barcelona)
RESIDUS

Durada

El gabinet jurídic treballa per aconseguir un desenvolupament compatible amb la preservació
del medi natural.

@boscturull

1+

LLARGA DURADA

info@depana.org
932104679
depana.org

@depana
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Fundacio Catalunya
la Pedrera

SEO Birdlife
Què fa l’entitat?

Què fa l’entitat?
La Fundació Catalunya la Pedrera gestiona diferents espais naturals i equipaments d’educació
ambiental arreu de Catalunya, on es realitzen actuacions per conservar la natura, moltes
d’elles a través de la custòdia del territori i el voluntariat ambiental, com a vies per apropar la
conservació a les persones que habiten el territori.

Tasques de voluntariat
La Fundació organitza activitats de voluntariat relacionades amb:
- La gestió i conservació del territori, com ara restauració de zones humides, recuperació de
fonts i camins, prevenció d’incendis o neteges.
- Projectes de conservació i recerca de la biodiversitat, en especial d’espècies amenaçades.
- L’educació i la divulgació ambiental, com el suport a sortides guiades, estades de natura, etc.

Disponibilitat
Dies o estades puntuals.

Montserrat
Coll de Can Maçana
(i altres espais arreu de
Catalunya)

FONTS

DIES PUNTUALS

Tasques de voluntariat
Tant des de l’oficina de Barcelona, com de l’oficina tècnica al delta de l’Ebre (Riet Vell), com des
del grup local de SEO-Barcelona (conjunt de socis voluntaris) es realitzen jornades i actuacions
diverses:
- Voluntariat puntual: es porten a terme accions amb voluntariat de ciència ciutadana (censos
d’aus), jornades de neteja (en platges, boscos, rius...), celebracions específiques, voluntariat
ambiental per a joves, conservació d’espais, col·laboració en actes, etc.
- Voluntariat permanent: només al Delta de l’Ebre (censos ocells, gestió de fauna i flora,
actuacions de conservació, etc.)

Disponibilitat

Àmbit

Caps de setmana
Jornades puntuals
Permanent (a Riet Vell,
Delta de l’Ebre)
BOSCOS

Com participo?

Durada

1

Lloc

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. L’entitat realitza campanyes de conservació, sensibilització i jornades
de voluntariat diverses, actuant en tot el territori català. També manté acords de custòdia del
territori amb diverses entitats i realitzen actuacions per conservar la natura en diversos espais.

territori@fcatalunyalapedrera.com
fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/voluntariat
932 14 25 67
@PedreraFundacio

Lloc

Àmbit

Àrea Metropolitana de
Barcelona
BOSCOS

RIUS

FAUNA

FAUNA

Com participo?

Durada

1

DIES PUNTUALS

catalunya@seo.org
932 89 22 84
seo.org/cataluna
seo-barcelona@seo.org
reservarietvell@seo.org

@SEO_BirdLife
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Surfrider

13

La Marina Viva

Què fa l’entitat?
Surfrider Foundation Europe-Delegació España és una entitat de caràcter mediambiental
centrada en la conservació del medi marí. Treballa principalment en tres línies d’actuació: la
contaminació marina, la defensa del litoral i el canvi climàtic a través de programes d’educació,
formació, investigació i lobbing.

Què fa l’entitat?
La Marina Viva és una associació que organitza activitats de tota mena al barri de La
Marina, entre elles la setmana de la natura, amb l’objectiu d’impulsar la coordinació
associativa, el treball conjunt i la participació veïnal.

Tasques de voluntariat
A través del programa ‘Ocean Initiatives’ es promouen accions participatives de recollida de
brossa a la platja i fons marí, i posteriorment s’analitzen les dades per tal de conèixer l’origen
dels residus i fer pressió a les administracions i empreses responsables.
Les principals línies d’actuació de l’entitat són:
- Entendre l’origen dels residus marins
- Conscienciar i educar a la població sobre la problemàtica
- Fer pressió política a les autoritats locals i nacionals per revertir la situació

Disponibilitat

Lloc

També pots organitzar
la teva propia recollida
amb “Oceans Initiatives”
a qualsevol platja.

Àmbit

A concretar

RESIDUS

voluntariado@surfrider.eu
facebook.com/surfriderespana

1

Disponibilitat

DIES PUNTUALS

Lloc

Àmbit

Barris de La Marina

RESIDUS

LITORAL

lamarinaviva@gmail.com
facebook.com/VivaLaMarina

@sufriderespana

1

LITORAL

BOSCOS

Com participo?

Durada

Com participo?

Durada

Algunes de les activitats de voluntariat ambiental que organitza La Marina Viva són:
- Recollides de deixalles
- Organització i/o participació en la setmana de la natura
- Sortides a la natura

Platges de Barcelona

A concretar

Tasques de voluntariat

DIES PUNTUALS

@lamarinaviva
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Associació l’Urpa

AAJBB

Què fa l’entitat?

Què fa l’entitat?
L’Associació d’Amics del Jardí Botànic de Barcelona (AAJBB) és una associació privada sense
afany de lucre que té com a objectiu donar suport al Jardí Botànic de Barcelona. Per tant, la
seva finalitat és vetllar per la conservació de la riquesa del patrimoni natural i, en concret, de
la realitat vegetal de dins i fora del nostre país, sensibilitzant el ciutadà cap a unes actituds
d’estima i respecte cap a les plantes.

Associació l’Urpa és una entitat sense ànim de lucre, que té per objectiu
la divulgació de l’educació ambiental i el coneixement del nostre entorn
natural. Volen fer arribar la natura a tota la població, tant al públic escolar,
com a col·lectius vulnerables i en risc d’exclusió social, i públic ordinari. Fan
sensibilització sobre la importància de la conservació de la natura i difusió
valors de respecte al medi ambient.

Tasques de voluntariat
Tasques de voluntariat

El voluntariat s’organitza en grups de treball:
- Manteniment del Jardí Botànic
- Viver del Jardí Botànic
- Hort del Jardí Botànic Històric
- Guies botànics
- Difusió i promoció

Guiatge de persones amb discapacitat visual, intelectual o
pluridiscapacitat en activitats de natura.

....

Disponibilitat

Lloc

Batudes de brossa.

Àmbit

Disponibilitat
A concretar

Lloc

Jardí Botànic de
Barcelona

A concretar

EDUCACIÓ
AMBIENTAL

BOSCOS

Durada

1

Àmbit

Barcelona i voltants

Com participo?

LLARGA DURADA

Si estàs interessat contacta amb la secretaria per
comprovar la disponibilitat de places i grups de treball.
Ho pots fer a través de mail info@amicsjbb.org o per
telèfon: 932564170 els dimarts i divendres a la tarda.

Durada

1

ITINERARIS
DE NATURA

Com participo?
DIES PUNTUALS

Escriure a associaciolurpa@gmail.com
o a l’Instagram: @lurpa_natura

CONSERVACIÓ
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Node territorial Barcelona
Col·lectiu Eixarcolant

Restarters Barcelona
Què fa l’entitat?
Restarters Barcelona és una associació que vol impulsar alternatives a l’obsolescència
programada i la reapropiació de coneixements tecnològics. Inspirats per l’experiència de
Restart Project, sorgeixen amb el propòsit d’activar i promoure l’auto-organització de Restart
Parties als diferents barris de Barcelona.

Tasques de voluntariat
T’agrada reparar aparells elèctrics i electronics? Et consideres manetes i t’agradaria compartir
els teus coneixements ajudant a altres a reparar? Vols ajudar organitzant Restart Parties al teu
barri? Vols impulsar una comunitat reparadora? Parlem-ne i vine! També, a la pàgina de Restart
Project trobaràs un guia d’auto-organització i altres materials per fer-ho. Nosaltres, des de
Restarters BCN, també t’ajudarem.
Es tracta d’un grup obert a la participació de qualsevol persona interessada en aquesta activitat
i les nostres tasques com voluntaris són l’organització de Restart Parties a diferents barris de
Barcelona i l’acompanyament i assesorament a noves comunitats reparadores que vulguin
posar-se en marxa a qualsevol territori. Somiem en convertir-nos en moviment!

Disponibilitat
A concretar.

Lloc

Àmbit

Què fa l’entitat?
El Col·lectiu Eixarcolant té per objectiu fomentar un model de producció, distribució, i consum
d’aliments, i de desenvolupament socioeconòmic, més sostenible, ètic i just, emprant com a eina la
recuperació de les espècies silvestres comestibles i les varietats agrícoles tradicionals.
Els nodes territorials Eixarcolant tenen per objectiu fomentar la participació de socis i sòcies
d’arreu del territori, incrementar les activitats i projectes descentralitzats, i fomentar la coneixença i
intercanvi entre socis/es d’una mateixa àrea geogràfica.

Tasques de voluntariat
Activitats internes per fer pinya i estar en contacte amb persones d’interessos compartits.
Activitats organitzades per als membres del node.
Activitats obertes
Altres idees, suggeriments, iniciatives, que vagin en la línia dels objectius del Col·lectiu
Eixarcolant.

Disponibilitat
Dies puntuals.

Barris de Barcelona

Lloc

ALIMENTACIÓ

1

Durada

Com participo?
LLARGA DURADA

restartersbcn@gmail.com
facebook.com/restartersbcn

@restartersbcn

Àmbit

Barcelona i Baix
Llobregat

RESIDUS

Durada

17

1

AGRICULTURA

Com participo?
LLARGA DURADA

Qualsevol soci o sòcia d’arreu del territori pot formar-ne part.
Per entrar a formar part d’un node, s’ha d’omplir el formulari
corresponent al node en el que s’estigui interessat.
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Espigoladors

Plataforma veïnal, apartidista, del districte de l’Eixample
de Barcelona que compartim una gran preocupació per la
mala qualitat de l’aire que respirem diàriament, els nivells
de soroll i l’alta ocupació de l’espai públic per part dels
vehicles privats.

Què fa l’entitat?
La Fundació Espigoladors és una organització sense ànim de lucre que lluita contra les
pèrdues i el malbaratament alimentari a la vegada que empodera persones en risc d’exclusió
social d’una manera transformadora, participativa, inclusiva i sostenible.

Tasques de voluntariat
w

Dies en que
s’organitzen
espigolades.

Lloc

ALIMENTACIÓ

1

DIES PUNTUALS

Col·laboració esporàdica:
Segueixes la plataforma per Whatsapp, Twitter, Instagram o Youtube on rebràs periòdicament
informació de totes les iniciatives que duen a terme i la convocatòria per les accions de
protesta que realitzem. Els ajudes a fer el màxim de difusió parlant amb els teus veïns sobre
la problemàtica, penjant el domàs d’Eixample Respira a casa teva, enviant el flyer (català o
castellà) als teus grups de Whatsapp, etc.
Col·laboració continuada:

Àmbit

Àrea Metropolitana de
Barcelona

Durada

Com participo?
Hi ha dos nivells de participació:

Collir fruites i verdures dels camps per donar visibilitat a les causes del malbaratament
alimentari, evitar que es llencin aliments en perfecte estat i donar-los-hi una segona
oportunitat. A la vegada realitzem una activitat en un entorn natural realitzant una acció
social i treballant amb equip.

Disponibilitat

19

AGRICULTURA

T’afegeixen al grup de Whatsapp de coordinació, on estan organitzats en diferents comissions
de treball (Comunicació, Domassos, Accions, Entitats, Escoles, Salut i Fiscalització) i on també
fan reunions presencials per acabar de decidir els temes més importants. Per apuntar-te, si us
plau, posa’t en contacte amb ells a: eixample.respira@gmail.com.

Com participo?

Uneix-te al seu grup de Whatsapp.

Omplir el formulari et permetrà rebre de forma regular la
informació sobre les properes espigolades a camp.

@eixamplerespira
@eixrespira
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Moviments ambientals a la ciutat
Són un grup de persones que volen enverdir l’entorn urbà aprofitant
tots els espais públics al nostre abast per posar-hi plantes. Malgrat
tenir objectius compartits, tots actuen de manera individual. Al
seu grup de Telegram és on van parlant sobre què fa cadascú i què
volen fer. Ara mateix tenen poca estructura, la idea és que cadascú
actuï com li sembli.

La “Massa Crítica” és un esdeveniment, un moviment,
que té lloc tots els mesos a nombroses ciutats de tot el
món.
És una bicicletada que reclama els drets del ciclista i
promou un model de ciutat sostenible, vol mostrar a la
ciutat que un altre model de mobilitat és possible. No
és una manifestació ni una organització, només gent,
homes, dones, joves o vells anant en bicicleta. Tampoc
és una cursa. És una manera d’establir un espai públic
on poder ajuntar-se, reunir-se i conèixer gent.

Com participo?
Per participar-hi només cal unir-se al grup de Telegram Eskocells .
Necessiten gent que vulgui plantar als escocells. Tant com si ho vols fer a soles com si vols
col·laboració.
Algú que asseguri que tots els escocells plantats s’incloguin al mapa.
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Com participo?

Algú per donar la benvinguda als nouvinguts del grup, dient hola, explicant-los com funcionem,
oferint els enllaços a la web i xarxes, convidant-los a omplir el formulari de les dades.

Per participar-hi, només cal que et presentis al lloc i hora indicats el dia de l’esdeveniment.

Unes quantes persones per escriure petits articles sobre els esdeveniments per posar al blog.

El grup surt aproximadament a les 20:30h.

Algú que vulgui ajudar a fer o ensenyar a fer marcs d’escocells.

No té dirigents, ni hi ha cap organització que marqui l’itinerari de les passejades. Només un conjunt
de ciclistes que es reuneix en un mateix lloc, a la mateixa hora, i decideixen pedalar plegats una
estona, portant amb ells els seus ideals i formes de viure, compartint-les amb els demés.

Algú que vulgui crear fulletons i pósters per fer pedagogia que podem compartir a l’escocell
mateix, per xarxes o en persona.

Aquest té lloc el primer divendres de cada més a les 20:00h sota l’Arc de Triomf (Passeig de Sant Joan).

Algú que estudia quines plantes són les més idònies per plantar als escocells—que siguin
autòctones i apropriades per la vida dura de l’escocell.
Algú que organitzi un banc de llavors (descentralitzat?) i també una manera de compartir les
llavors que tenim.

@massacriticabcn

Algú que organitzi un banc d’esqueixos—qui té què i qui està disposat a compartir-ne i/o a portarne a quin lloc?

@mcbcn

Puntualment necessiten un parell o tres més de voluntaris per estar a l’stand a Flors al Mercat, el
12-13 de juny.

@massacriticabcn

@eskocells
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