
Catalunya compta amb una tradició important en el camp
de l’associacionisme i el voluntariat. A hores d’ara, les
tasques del voluntariat estan ben arrelades en la societat
catalana: el voluntariat ambiental compta amb una
estructura organitzativa força consolidada i la seva
participació i contribució a la resolució dels problemes
ambientals és fonamental en l’orientació del país cap a la
sostenibilitat econòmica, social i ambiental.

Per tal d’iniciar un seguit de reflexions que condueixin a
un reforç d’aquest teixit social, i aprofitant enguany
l’organització del 2n Congrés Català de l’Associacionisme
i el Voluntariat, es convoquen les primeres Jornades de
Voluntariat Ambiental, organitzades pel Departament de

Medi Ambient i l’Institut Català del Voluntariat (INCAVOL)
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de
Catalunya, juntament amb la participació de la Lliga per a
la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA), Creu Roja a
Catalunya, Minyons Escoltes Guies Sant Jordi de Catalunya,
la Fundació Catalana de l’Esplai, Escoltes Catalans, la Fundació
Pere Tarrés, el Projecte Rius i els Voluntaris Forestals.

Les jornades, obertes a totes aquelles entitats interessades
i adreçades especialment als seus tècnics i responsables,
tenen com a finalitat fomentar un intercanvi d’experiències
i de problemàtiques al voltant dels sistemes de promoció
del voluntariat ambiental, mitjançant el diàleg i la recerca
de solucions conjuntes.
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9,30h Recollida d’acreditacions i de documentació

10 a 10,15h Inauguració de les Jornades
• Benvinguda i presentació
• Explicació de l’organització

10,15 a 11h Ponència marc:
Eines de promoció de les entitats per a la incorporació
i manteniment de voluntaris i voluntàries. El cas d’una
entitat que gestiona un gran volum de voluntaris

Ponent:
Angelo Maestroni, del WWF- Lombardia

11 a 11,30h Descans

11,30 h a 12h El paper de l’Administració.
Experiència a l’estat espanyol

Ponent:
Ricardo de Castro, Junta d’Andalusia

12 h a 13h El paper de l’Administració a Catalunya

El paper de l’INCAVOL
(Departament de Benestar Social)

Ponent:
Josep Maria Canyelles i Pastó, gerent de l’INCAVOL

El paper del Departament de Medi Ambient

Ponent:
Josep Planas, cap de servei d’Educació Ambiental

13h a 14h Debat amb els tres ponents
Moderador:
Juanjo Butrón, coordinador de programes de medi 
ambient de Creu Roja a Catalunya

14h Dinar

PROGRAMA

Dissabte, 20 d’abril

15,30 h: El paper de les entitats. Models de promoció i de gestió

• ADF Clot de Bou (Baix Penedés)
• Fundació CRAM (Premià de Mar)
• Projecte Rius
• Projecte Punta de la Móra (DEPANA)
• Federació d’Associacions de Veïns de Manresa
• Escoltisme

Debat amb els ponents i el representant del
WWF-Lombardia

Moderador:
Joan Gil, coordinador de Voluntaris Forestals de Catalunya

18 h: Berenar a la fresca

Sessió de debat al voltant d’un berenar, dividida en set grups 
diferents, que debatran d’una manera dinàmica i 
participativa temes d’interès a partir de l’experiència personal
dels assistents, amb l’objectiu de determinar aquells 
aspectes que són comuns i aquells altres que il·lustren la 
diversitat dels diferents àmbits d’actuació del voluntariat 
ambiental a Catalunya, pel que fa al seu funcionament i la 
seva promoció.

Cada grup de debat estarà dinamitzat per un/a responsable
d’una entitat implicada en el grup organitzador de la jornada.

9,30 a 10,30h Les relacions amb altres institucions
• Fundació Natura
• Empresa Valores y Marketing
• Universitat Autònoma de Barcelona
• Caja de Ahorros del Mediterráneo

10,30 a 11h Descans

11 a 12,30h Recull d’idees plantejades en els debats del 
Berenar a la fresca
Proposta d’actuacions del grup de treball de 
voluntariat ambiental

12,30h Cloenda de les Jornades

Diumenge, 21 d’abril

Proposta de grup
1. Com avaluem les nostres actuacions?

Dinamitzadora: Núria Morral (Projecte Rius)
2. Quines línies d’actuació diferents desenvolupem?

Dinamitzadors: Anna Aragay i Juanjo Butrón (Creu Roja a Catalunya)
3. Com mesurem el grau de satisfacció del  nostre voluntariat?

Dinamitzadora: Marta Grau (DEPANA)
4. Quins reptes de futur tenim?

Dinamitzador: Pere Mora (Ecoconcern)
5. Com treballem en xarxa?

Dinamitzadors: Joan Gil (Voluntaris Forestals)
i Gemma Roset (Fundació Pere Tarrés)

6. Com motivem al voluntariat?
Dinamitzadora: Noelia Palacios (MEGSJC)

7. Com promovem la nostra entitat?
Dinamitzador: Jesús Canelo (Fundació Catalana de l’Esplai)


