CURS
Implicació ciutadana en el medi ambient:
voluntariat ambiental amb les ONG ambientals

18 i 25 de setembre
de 2018

Inscriu-te
Horari de 16 a 19:30 h
Pots seguir les sessions per videoconferència si no pots
assistir presencialment: indica-ho en fer la inscripció!

El voluntariat és una eina clau de participació social en el medi ambient. Amb aquesta formació
volem fer entendre el seu valor així com promoure en la ciutadania la possibilitat de participar en la
defensa del medi ambient, a través del voluntariat i l'acció voluntària en el marc de les organitzacions
sense afany de lucre (ong) d'àmbit ambiental.
En concloure el curs, coorganitzat des de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i el
Col·legi d'Ambientòlegs de Catalunya (COAMB), els alumnes hauran obtingut una visió general de les
possibilitats de participació en el medi ambient a través del voluntariat ambiental en les entitats
ambientals a Catalunya i un coneixement actualitzat del sector.
Al llarg de les dues sessions de 3,5 hores cadascuna, es caracteritzarà el fenomen del voluntariat
ambiental, presentant-ne la seva definició, marc legal i forma de organització i gestió en les entitats, i
es presentaran experiències d’èxit de voluntariat ambiental que es realitzen a Catalunya.

Preus
1. Membres del COAMB i de la XVAC
a l'atur
40 €
2. Membres del COAMB i de la XVAC
55 €
3. Altres
65 €

DESTINATARIS
El curs té especial interès per a estudiants i llicenciats en
disciplines relacionades amb les ciències naturals i
ambientals, persones vinculades amb organitzacions
juvenils, entitats comunitàries i entitats ambientals,
personal tècnic de participació de les administracions o
qualsevol persona interessada en el medi ambient.
Lloc de realització
Seu del COAMB.
(C/Muntaner, 81, 6è 1a, Barcelona)

ORGANITZEN:

Programa
Dia 1

/

dimarts 18 de setembre 2018

La Participació Ciutadana i el Voluntariat Ambiental. Marc Normatiu i Criteris de Qualitat: el Pla
del Voluntariat.
Què entenem per voluntariat ambiental? Estratègies per incidir en les decisions que afecten el territori
i per actuar a favor dels espais naturals. Motivacions i perfil de la persona voluntària.
Durant aquesta sessió entendreu el concepte de participació, veurem diferents nivells de participació, i
reflexionarem sobre la relació entre la participació i l'acció voluntària. També, és necessari conèixer el
marc normatiu en el qual actua el voluntariat, en el context de la Llei 25/2015 del voluntariat i del
foment de l'associacionisme, així com els drets i els deures de les persones voluntàries i de les
organitzacions que les acullen, vetllen i garanteixen el desenvolupament de la tasca en la qual
col·laboren. Finalment, presentarem el Pla del Voluntariat, el document formal que recull de forma
acotada i explícita l'encàrrec que l'entitat fa a persones voluntàries.
Ponents: Anna Parisi (XVAC), Glòria Arribas (SCEA - Consorci del Parc Natural de Collserola).
Dia 2

/

dimarts 25 de setembre 2018

Experiències d’èxit de voluntariat ambiental a Catalunya
Part 1) El voluntariat ambiental a Catalunya.
Veurem experiències que promouen i fan visibles els projectes de voluntariat ambiental, com el Portal
del Voluntariat Ambiental i la Setmana de la Natura, i altres iniciatives sorgides directament del territori
com el voluntariat en espais naturals protegits i els projectes de dinamització del voluntariat ambiental
en alguns municipis a través de les entitats locals.
Ponent: Anna Parisi (XVAC).
Part 2) Presentació d’experiències.
● Projecte Rius. El Projecte Rius involucra cada any un gran nombre de voluntaris i voluntàries
ambientals per realitzar inspeccions dels estats dels rius i rieres de Catalunya. Hi han participat més
de 400 grups, en total més de 20.000 persones voluntàries ambientals, que han analitzat un total de
242 km de riu. Ponent: Eva de Lecea, Associació Hàbitats.
● Riet Vell. Riet Vell és una reserva natural al Delta de l'Ebre, on l'entitat Seo Bird Life du a terme un
projecte demostratiu d'agricultura ecològica i conservació de la natura. A través del programa de
voluntariat ambiental, les persones que desitgin involucrar-se en aquests espais gaudeixen d'una
experiència en la natura, i adquireixen coneixement sobre conservació, treball en equip i organització
d'activitats. Ponent: Cristina Sánchez - SeoBird Life Riet Vell.
● Associació Mediambiental La Sínia. Des de fa 10 anys, l'associació impulsa propostes de
conservació que moltes vegades no serien possibles sense el suport de persones voluntàries, com ara
el projecte "Amics i amigues del Gaià, xarxa de voluntariat ambiental del curs baix del riu Gaià" que
pretén crear una xarxa estable de voluntaris i voluntàries. Ponent: Anna Arall (Associació
Mediambiental La Sínia).

Dubtes? Contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 93 304 21 09

Inscriu-te

