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ÀMBIT
TERRITORIAL

CONTEXT I
JUSTIFICACIÓ

• El Pla estratègic 2019-2022 d’educació i voluntariat
ambiental als Parcs Naturals de Catalunya pretén
“reconèixer i consolidar l’educació i el voluntariat ambiental
com a àmbits d’actuació fonamentals dels espais naturals de
protecció especial, que requereixen planificació, recursos
adequats i treball en xarxa amb agents diversos”.
• El Pla proposa que es constitueixin taules de voluntariat
ambiental amb la participació d’entitats per coordinar
accions i aprofitar de manera conjunta les oportunitats que
ofereix el voluntariat en els espais naturals protegits.
• Al conjunt d’espais naturals d’interès del Ripollès, la
Garrotxa i l’Empordà (la part corresponent a l’Alta Garrotxa)
es donen bones condicions per crear una taula d’aquest
tipus.

VOLUNTARIAT
AMBIENTAL

• El voluntariat contribueix a la conservació, millora i difusió
dels valors naturals i culturals dels espais naturals
protegits a través de la implicació desinteressada de
persones compromeses amb l’entorn.
• El voluntariat ajuda a incrementar la valoració i estima
social pels espais naturals protegits mitjançant accions de
voluntariat gestionades per entitats.
• Els òrgans gestors dels espais naturals protegits poden
canalitzar i donar resposta a les demandes de la
ciutadania, de les entitats sense ànim de lucre i d’altres
agents socials d’implicar-se.
• Els òrgans gestors dels espais naturals protegits poden
generar i mantenir espais de participació i col·laboració
amb la societat civil organitzada (taules de voluntariat) que
permetin teixir i consolidar complicitats a mig i llarg termini.

OBJECTIUS DE
LA TAULA

• Cercar complicitats i acords entre els òrgans gestors i les
entitats membres per dur a terme accions de voluntariat
ambiental.
• Establir sinergies col·laboratives entre les pròpies entitats
membres de la Taula (que puguin redundar en suport mutu
durant l’execució d’accions de voluntariat o en l’impuls de
projectes compartits).
• Garantir que els programes i accions de voluntariat que
promouen les entitats són coherents amb els objectius i les
línies de gestió dels espais naturals protegits.
• Fer seguiment de les actuacions relacionades amb
el voluntariat que es vagin executant als espais naturals
protegits de les tres comarques.

MEMBRES

• Entitats sense ànim de lucre d’àmbit local o comarcal que
duen a terme, periòdicament, accions de voluntariat
ambiental en l’àmbit dels espais naturals protegits del
Ripollès, la Garrotxa i l’Alt Empordà (part corresponent a
l’Alta Garrotxa).
• Entitats de la mateixa tipologia que tinguin previst iniciar
accions de voluntariat.
• Entitats sense ànim de lucre d’abast provincial o nacional
que duen a terme projectes i accions de voluntariat
ambiental en l’àmbit territorial de la TVAPO.
• Altres tipologies d’entitats a considerar.

COM A
ENTITAT,
VAL LA PENA?

• Sí, val la pena! Alguns motius:
• Possibilitat de conèixer altres entitats del territori i
d’establir-hi col·laboracions.
• Oportunitat de tenir una interlocució directa i enriquidora
amb l’òrgan gestor del parc natural.
• Espai per aportar propostes d’accions de voluntariat que
poden ser enriquides amb l’expertesa d’altres entitats i del
propi parc natural.
• Obtenir suport tècnic o material per a l’execució
de les accions de voluntariat de la pròpia entitat.
• Col·laborar en un projecte comú.

• Reunir-se un mínim de dos cops a l’any.

FUNCIONS DE
LA TAULA

• Planificar i prioritzar, de manera anual, els projectes i les
accions de voluntariat ambiental que es duran a terme (i
que constituirà el “Programa anual de projectes i accions de
voluntariat ambiental del Pirineu Oriental”).
• Detectar necessitats de les entitats per dur a terme
les accions planificades i cercar vies per abordar-les.
• Acordar uns criteris comuns de qualitat i d’execució de les
accions, fet que no treu que per a cadascuna de les accions
sigui necessari, quan escaigui, la definició de criteris més
específics.
• Altres funcions que acordin els membres de la Taula.
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REUNIONS
MÍNIMES

1a REUNIÓ
Inici d’any (febrer-març)
Concretar les accions, els responsables i el calendari d’un
Programa anual (o biennal) de projectes de voluntariat
ambiental.
2a REUNIÓ
A final d’any (novembre-desembre)
Fer un balanç conjunt de les accions i projectes executats, amb
la intenció de valorar com s’han desenvolupat i detectar punts
de millora. Fer una primera proposta de planificació de les
accions de l’any següent.
3a REUNIÓ (opcional) A mitjan d’any (en línia)

