Sumem voluntaris per
a arribar més lluny
i ajudar més persones
—
La Fundació Catalunya La Pedrera obre
alguns dels seus projectes, especialment
en els camps social i mediambiental, a la
participació del voluntariat perquè creu
que la seva participació amplifica els
efectes positius de les accions endegades.
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Voluntariat de programes socials
La Fundació Catalunya La Pedrera compta amb un equip de voluntariat social que ajuda a fer realitat els somnis de la Fundació i a multiplicar l’acció
dels projectes PAE, REMS i Dina en companyia. Gràcies als voluntaris
podem acompanyar a més infants i adolescents a assolir l’èxit educatiu estimulant les seves habilitats emocionals i creatives, oferint-los dia a dia una
estona de suport a l’estudi, utilitzant el joc com a recurs.
Els voluntaris són l’ànima del projecte Dina en companyia, fan l’acollida de les
persones grans, organitzen el servei de menjador i dinamitzen la sobretaula.
Al REMS els voluntaris dinamitzen les activitats de socialització, com ara
tallers de manualitats, de mandales, de música, d’actualitat, vetllant en tot
moment pel benestar emocional de les persones grans i contribuint a millorar
la seva qualitat de vida.

Durant el 2018 s’han fet dos vídeos de voluntariat, un del PAE i un altre del
Dina en companyia, amb l’objectiu, per una banda, de captar nous voluntaris
i, per una altra, fer reconeixement a la magnífica tasca que fan dia a dia els
voluntaris en actiu. Els vídeos van tenir una gran acceptació i repercussió mediàtica. En Max, la María, la Tània, l’Àlvaro, la Pepita, la M. Lluïsa, el Ricardo,
la Ximena, l’Angel... i fins a 325 voluntaris a finals any se sumen a ajudar cada
dia més persones.
Comptem també amb l’ajut de 103 estudiants en pràctiques de diverses universitats catalanes o instituts que apliquen els coneixements teòrics adquirits
en els seus estudis de Psicologia, Educació social, Pedagogia, cicles formatius
(Integració social) i Educació en el lleure, amb l’objectiu que agafin experiència en situacions reals de treball.

Els voluntaris són una part més de l’equip i com a tal participen de les
reunions, de les formacions que s’ofereixen per a millorar la seva tasca
i estan convidats a fer propostes de millora. La implementació del projecte a més espais ha suposat augmentar les accions de captació per
dotar-los de voluntaris.
El programa Dina en companyia és una de
les possibilitats on desenvolupar el voluntariat
social de la Fundació.
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Voluntariat ambiental
Durant el 2018, un total de 283 voluntaris i voluntàries han participat
en les diverses actuacions que la Fundació ha organitzat en el marc del
programa Voluntariat x la natura, que busca sensibilitzar i fomentar
l’acció a favor de la natura i, alhora, donar a conèixer i facilitar la participació en els projectes de conservació que la Fundació duu a terme en
diferents espais naturals.
Entre les actuacions realitzades, destaca l’organització d’una estada de
voluntariat de tres dies a l’agost a la Muntanya d’Alinyà que, amb la
col·laboració de ramaders de la vall, va permetre recuperar tres fonts molt
útils per al maneig del bestiar. També la celebració d’un segon 'bioblitz'
o jornada de prospecció biològica a la Muntanya de Montserrat, una
activitat de ciència ciutadana i descoberta de la natura amb científics
que estudien grups específics de flora i fauna i s’identifiquen, ajudats per
persones voluntàries, tots els organismes vius que es troben en una àrea
determinada. Hi van participar 154 persones de totes les edats i es van
identificar 215 espècies de diferents grups: mamífers, ocells, vegetació,
líquens, papallones, papallones nocturnes, altres insectes i ratpenats.
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Els voluntaris i voluntàries també han pogut participar en el projecte de
recuperació d’un camí ramader mil·lenari anomenat Camí de Marina,
col·laborant en la transhumància d’un escamot de cavalls al seu pas per
Montserrat-Coll de Can Maçana; realitzar censos d’aufrany i trencalòs,
i revisar caixes-niu a Alinyà; col·laborar amb el centre de fauna i activitats a MónNatura Pirineus; construir una caixa-niu per xoriguer i un hotel
d’insectes a MónNatura Delta; actuar per a protegir el fartet, un peix en
perill d’extinció, a les salines de la Tancada (delta de l’Ebre) o plantar i
instal·lar caixes niu al Congost de Mont-rebei.
Moltes de les actuacions s’han dut a terme amb la col·laboració de veïns
i d’entitats del territori, com la Fundació Projecte Miranda, Ajuntament
del Bruc, Parc Natural de la Muntanya de Montserrat, Fundació World
Nature, Amics del Parc Natural del Delta de l’Ebre, Picampall, SEO Bird
LIFE, Parc Natural del Delta de l’Ebre i APNAE.

L’equip de voluntariat ambiental, en una actuació de
protecció del fartet, un peix en perill d’extinció, a les
salines de la Tancada, al delta de l’Ebre.

—

Impacte social
Beneficiaris
Voluntariat social

Col·locació de caixes-niu i menjadores
per a ocells a la muntanya d'Alinyà.
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325

Programa REMS

73

Dina en companyia

82

Programa d’Acompanyament Educatiu (PAE)

116

Altres voluntaris

54

Pràcticums REMS i PAE

103

Voluntariat ambiental

283

TOTAL

711

