GUIA
VOLUNTARIAT

Qui som?
●

●

GRAËLLSIA és una entitat sense ànim de lucre amb seu a Roquetes, que
centra les seves actuacions en la divulgació i recuperació del patrimoni
natural de les Terres de l’Ebre.

Graëllsia, com a membre la XCT (Xarxa de Custòdia del Territori)
desenvolupa actuacions que tenen com a finalitat la protecció i la custòdia
d’espais naturals de les TTEE sotmesos a impactes i pressions ambientals i
la recuperació d’aquells que han estat malmesos, Així com la investigació i
divulgació del seu entorn natural.

Qui som?
Actualment treballem en diverses línies de custòdia del territori:
●

●

●

Custòdia agrària en finques d’oliveres de les Terres de l’Ebre.
Custòdia fluvial en afluents de l’Ebre com el riu Canaletes, l’Algars,
etc.
Custòdia marina a les platges del Delta de l’Ebre, l'Ametlla de Mar i
la costa ebrenca.

Què és el voluntariat?
●

●

●

●

●

El voluntariat és una manifestació SOLIDÀRIA que es canalitza per mitjà d'entitats SENSE
afany de lucre.
Tota la ciutadania té DRET a organitzar-se i contribuir, d'acord amb les seves preferències i
capacitats, a la tasca que realitza el voluntariat.
El compromís d'actuació que suposa el voluntariat es fonamenta en una decisió LLIURE i
PERSONAL motivada per principis de SOLIDARITAT i ALTRUISME.
El voluntariat contribueix a un DESENVOLUPAMENT SOCIAL del nostre entorn i del món,
més just, solidari, equilibrat, pacífic i respectuós amb el medi, mitjançant la participació dels
ciutadans en la vida de les societats.
El voluntariat estimula la RESPONSABILITAT SOCIAL de la ciutadania contribueix a la
resolució de les necessitats socials.

Segons el I Congrés Català del Voluntariat, reunit a Barcelona el 29 d'Octubre de 1995, inspirant-se, entre altres, en les recomanacions del Consell d'Europa i del
Parlament Europeu sobre Voluntariat, en la Carta Europea per als Voluntaris proposada per Volonteurope i en la Declaració Universal sobre el Voluntariat proclamada
per iniciativa de la IAVE.

Drets i deures del voluntariat
DRETS DEL VOLUNTARIAT
- Informació de l'entitat on col·labora
(funcionament, finalitat i activitats).
- Formació necessària per al
desenvolupament de l'activitat.
- No discriminació.
- Acreditació i certificació de participació en
els programes.
- Participació activa en l'elaboració,
planificació, execució i avaluació dels
programes i activitats.
-Cobertura de riscos derivats de l'activitat.
- Compensació per despeses.
- Acordar condicions de temps i horari dedicat.

Per tal d'impulsar el creixement del fet voluntari i la seguretat jurídica, s'ha creat una carta de voluntariat (reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la
seva Resolució 98/V. 29 de maig 1996) on es reconeixen els drets i deures dels voluntaris/àries.

Drets i deures del voluntariat
DEURES DEL VOLUNTARIAT
-Complir els compromisos amb l'organització.
-Responsabilitat, bona fe i gratuïtat en
l'activitat en que s'ha compromès
-Seguretat i higiene.
-Rebutjar contraprestació per la seva
actuació.
-Mantenir la confidencialitat de les
informacions rebudes en el desenvolupament
de l'activitat.
-En cas de renúncia, notificar-la amb
antelació.

Per tal d'impulsar el creixement del fet voluntari i la seguretat jurídica, s'ha creat una carta de voluntariat (reconeguda i adoptada pel Parlament de Catalunya en la
seva Resolució 98/V. 29 de maig 1996) on es reconeixen els drets i deures dels voluntaris/àries.

La importància del voluntariat
ambiental
●

És cosa de tots i totes cuidar el medi ambient.

●

L'Administració no arriba a tot arreu.

●

Ens lliga al nostre entorn. Ens relacionem d'una altra manera amb l'entorn.

●

Són poques hores al cap de l'any però el benefici és molt gran.

●

Satisfacció pel resultat → Benefici indirecte.

I com és una jornada de
voluntariat?
●

Fem diferents accions:
–

Neteja de platges:

Fem una ruta bonica
a una platja que
necessiti neteja

Aprenem sobre
biologia, geologia i
història de la zona,
gestió de residus

Netegem tots junts la
platja on ens trobem

I com és una jornada de
voluntariat?
●

Fem diferents accions:
–

Projecte Rius:

Fem una ruta bonica
a un riu

Aprenem sobre com
valorar el bon estat
de les aigües

Busquem
organismes presents
al riu que ens
ajudaran a conèixer
el seu estat

I com és una jornada de
voluntariat?
●

Fem diferents accions:
–

Plantació d'arbres:

Fem una ruta bonica
a alguna zona que
calgui replantar

Aprenem sobre
botànica, història de
la zona...

Plantem les plantes
adequades per a
repoblar aquesta
zona

Com em faig voluntari?
●

●

Entrant a la web www.graellsia.org , clicant a «Associa't!» i
omplint el formulari de soci.
Ser voluntari no té cap cost! Sols et demanem un compromís!

Jornada de voluntariat al Canaletes, desembre 2011

