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Viu el voluntariat ambiental a Barcelona

Què fa l’entitat?
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.

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.

Animal Latitude Associació Collserola Verda
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Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

- 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

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

Cap de setmana Parc de Collserola

Tasques de voluntariat

RESIDUS FONTS BOSCOS

1+ LLARGA DURADA

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.

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

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). 

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.org

A concretar. Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Tasques de voluntariat

1+ LLARGA DURADA

FAUNA

@animallatitude

http://collserolaverda.cat 
http://facebook.com/collserolaverda 
http://animallatitude.org 
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Associació Hàbitats
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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. 

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!

Fes Fonts Fent Fonting

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

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.

fesfonting@gmail.com
fontscollserola.com

Cap de setmana Parc de Collserola

Tasques de voluntariat

RESIDUS FONTS BOSCOS

1+ LLARGA DURADA

Què fa l’entitat?
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. 

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.

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

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.

934 21 32 16
voluntariat@associaciohabitats.cat
projecterius.cat

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

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

Tasques de voluntariat

BOSCOS

1+ LLARGA DURADA

RIUS

@assoc_habitats

http://fontscollserola.com 


Viu el voluntariat ambiental a Barcelona

Bosc Turull Depana
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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. 

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.

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

- 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.

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

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

Tasques de voluntariat

RESIDUS BOSCOS

DIES PUNTUALS1

Què fa l’entitat?
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). 

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

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

- 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.

info@depana.org
932104679
depana.org

Cap de setmana Parc de Collserola

Tasques de voluntariat

1+ LLARGA DURADA

FAUNA

BOSCOS

@boscturull

@depana

https://depana.org


Viu el voluntariat ambiental a Barcelona

Fundacio Catalunya 
la Pedrera

SEO Birdlife
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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.

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

 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.

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

Dies o estades puntuals. Montserrat 
Coll de Can Maçana
(i altres espais arreu de 
Catalunya)

Tasques de voluntariat

Què fa l’entitat?
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.

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

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.)

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

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

Àrea Metropolitana de 
Barcelona

Tasques de voluntariat

FONTS BOSCOS FAUNA

DIES PUNTUALS1

BOSCOS RIUS FAUNA

@PedreraFundacio

@SEO_BirdLife
DIES PUNTUALS1

https://www.fundaciocatalunya-lapedrera.com/ca/voluntariat
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Surfrider Pure Clean Earth
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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.

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

 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

voluntariado@surfrider.eu
bbassas@surfrider.eu
facebook.com/surfriderespana

A concretar Platges de Barcelona

Tasques de voluntariat

RESIDUS

Què fa l’entitat?
Entitat de voluntariat dedicada a promoure el residu zero a partir d’accions 
participatives de recollides de residus a les platges de Barcelona i altres esdeveniments.

La xarxa de Pure Clean Earth realitza accions a les illes britàniques i a diferents 
municipis de la Península Ibèrica. El seu objectiu és promoure la implicació de les 
persones en el moviment anti-plàstic. Vols formar part de la #trashtribe?

Com participo?

Disponibilitat

Durada

Lloc Àmbit

- Accions de recollida de plàstics a les platges de Barcelona.
- Sensibilització ambiental als usuaris de les platges.
- Xerrades sobre l’ús del plàstic d’un sol ús.
- Organització d’esdeveniments per conscienciar sobre l’ús del plàstic.

purecleanearth@gmail.com // 653 44 00 64
www.purecleanearth.org
Segueix-los a Facebook per estar al dia de tots els 
esdeveniments:
facebook.com/purecleanearth

Diumenges tarda Platja de la 
Barceloneta

Tasques de voluntariat

RESIDUS LITORALLITORAL

DIES PUNTUALS1 DIES PUNTUALS1
@sufriderespana

https://www.facebook.com/surfriderespana/ 
https://www.purecleanearth.org 
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