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Voluntariat ambiental de la Creu Roja
Un compromís amb la sostenibilitat urbana

Data d’inici: novembre de 2000

Promotor

Creu Roja a Barcelona
C/ Joan d’Àustria, 120-124
08018 Barcelona
93.300.65.65
ambient@creuroja.org
www.creuroja.org

Fomentar la implicació ciutadana en la construcció d’una ciutat més sosteni-
ble mitjançant la intervenció directa de les persones en la millora ambiental
i la sostenibilitat del sistema urbà de Barcelona. La solució dels reptes
ambientals urbans no és imaginable sense una participació ciutadana activa
i responsable i el voluntariat aporta una forma de participació exercida de
manera lliure, organitzada i no remunerada.

objectius de 
l’actuació 

En conveni amb
l’Ajuntament de Barcelona
(2000-2003), la Creu Roja a
Barcelona, més enllà dels
àmbits d’actuació en què
ha treballat fins ara i amb
la necessitat de implicar-se
en totes aquelles pro-
blemàtiques que afecten la
qualitat de vida, ha facili-
tat una nova línia d’inter-
venció a la ciutat a través
del voluntariat ambiental:

una nova via per impulsar
la participació activa dels
ciutadans en la millora
global del seu entorn.
Amb la voluntat de conso-
lidar un grup estable de
voluntariat en aquest
camp, es treballa en l’àm-
bit de la sostenibilitat a
escala comunitària en dues
direccions:
- donar suport a campa-
nyes o activitats informati-
ves, educatives o de sensi-
bilització, promovent la
implicació dels ciutadans
en aquest àmbit i impul-
sant la modificació d’hà-
bits quotidians per pràcti-
ques més sostenibles (amb

el suport de material
informatiu, d’animació o a
través de tallers, jocs o
exposicions, etc.).
- intervenir directament en
la millora de l’entorn quan
les característiques espe-
cials de l’entorn urbà ho
permeten.

Activitats del voluntariat
ambiental
• Informació ambiental

ciutadana
• Promoció de l’estalvi i de

l’eficiència energètica
• Foment de les energies

renovables
• Divulgació del consum

responsable

• Ambientalització de la vida
quotidiana

• Foment de la recollida
selectiva de residus

• Realització d’ecoauditories
a espais de voluntariat

• Divulgació de la mobilitat
urbana sostenible

• Participació en el disseny
urbà

• Col·laboració en el mante-
niment i conservació del 
verd urbà

• Suport a la celebració
d’esdeveniments ciutadans 
de caràcter ambiental

• Reforç de les campanyes i
iniciatives municipals

• Participació en l’Agenda 21
de la ciutat

descripció de 
l’actuació



Els voluntaris i voluntàries

El grup, obert permanentment a noves
incorporacions, està format per unes 60
persones -la majoria estudiants i d’edats
compreses entre els 16 i els 30 anys- que
dediquen al voluntariat un màxim de 4
hores setmanals, preferentment durant
els caps de setmana, i mantenen un 

compromís personal mínim de tres mesos.
Tots els membres d’aquest grup reben una
formació general sobre el voluntariat i el
medi ambient urbà i, posteriorment, unes
sessions específiques per a cada activitat
o projecte que han de desenvolupar.

Algunes experiències

Festes al carrer
El grup de voluntaris i voluntàries dóna
suport, entre altres, al Dia de la Terra: un
esdeveniment ciutadà de caràcter mundial,
que té lloc cada any un cap de setmana, cap
al 22 d’abril, al Parc de la Ciutadella. Es fan
tallers de sensibilització ambiental com ara
el dòmino ambiental, el joc de l’aigua, el
parxís dels residus, construccions amb
materials reciclats, etc.

Mobilitat urbana
En el marc del Dia sense cotxes, celebrat
anualment a tota Europa, el voluntariat
participa amb accions lúdiques, com ara el
joc dels transports, on es promou la possi-
bilitat pràctica de moure’s per les ciutats
d’una manera més sostenible.

Espais verds
El voluntariat també col·labora en aquelles
actuacions que tenen com a objectiu facilitar
la participació del ciutadà en la repoblació
d’espais verds urbans o periurbans com els
parcs forestals o Collserola. El setembre del
2000, en el marc de les festes de la Mercè,
van col·laborar junt amb altres entitats de
caràcter ambientalista de la ciutat, en una
plantada d’arbres al Parc del Guinardó.

Reciclatge
Al llarg de tot l’any i de forma periòdica -en
alguns casos coincidint amb esdeveni-
ments ciutadans com la Festa de la
Primavera- els voluntaris i voluntàries
recorren els mercats i altres punts dels
barris de la ciutat per impulsar la selecció
en origen de les deixalles, a través de la
informació i de diverses activitats lúdiques.

Voluntariat ambiental de la Creu Roja
Un compromís amb la sostenibilitat urbana
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Un grup de 60
voluntaris i
voluntàries treba-
llen per a la millo-
ra, la sensibilitza-
ció i l’educació
ambiental a
Barcelona.

Si voleu més informació, adreceu-vos als actors citats o al Centre de Recursos Barcelona Sostenible
C/  Nil Fabra, 20 baixos 08012 Barcelona - Tel. 93 237 47 43 / 93 237 38 04       recursos@mail.bcn.es      


