OFERTES DE

Vine a fer de voluntari!
Si vols conèixer l’ADENC i no saps com
començar sempre pots col·laborar-hi
fent-ne voluntària o voluntari. Ja fa anys
que gestonem moltes accions i tasques
gràcies a l’ajuda del voluntariat. Siguis un
expert naturalista o no, segur que trobes
un lloc on encaixes ja que tenim una
oferta per a tots els gustos, edats i
disponibilitats.
No ets l’única persona a qui li agrada la
natura! Si tens inquietuds, esperit crítc,
ganes de conservar el medi i conèixer
gent com tu, aquí t’esperem amb els
braços oberts.

A contnuació tens les ofertes de
voluntariat de l’ADENC, no dubts en
posar-te en contacte amb nosaltres.
Alhora, si no has trobat el voluntariat que
esperaves trobar, però tens idees i creus
que podries ajudar a l’ADENC, aquí estem
desitjant escoltar les teves propostes.
L’ADENC proporciona la formació
necessària per a realitzar totes les seves
ofertes de voluntariat i garanteix una
assegurança als seus voluntaris.

Moltes gràcies!

VOLUNTARIAT
A L'ADENC

Grup de treball
Grípia - Ribatallada
Tipus de voluntariat: Ambiental.
Descripció: Forma part del grup de treball del
projecte de recuperació ecològica del Parc
Grípia Ribatallada. Ajuda a trar endavant
noves propostes de restauració ecològica
d’aquest entorn, o les altres actvitats que es
realitzen.
Disponibilitat: Dates per concretar.
Lloc: Bosc del costat de l’antga estació de
Torrebonica (Terrassa).
Formació/requeriments: És important tenir
un interès en la conservació i restauració
d’espais naturals.

Plantació de vegetació
autòctona al Bosc de
Torrebonica

Extracció de vegetació
exòtca invasora al Bosc
de Torrebonica

Tipus de voluntariat: Ambiental.

Tipus de voluntariat: Ambiental.

Descripció: Plantació de vegetació autòctona,
bosc mediterrani, en la zona forestal prop del
baixador de Torrebonica.

Descripció: Extracció
d'ailant (Aulanthus
altssima), d'origen asiàtc considerat com
una de les espècies amb més caràcter invasiu
que afecta a Europa.
Extracció per la
posterior plantació d'espècies autòctones.

Disponibilitat: Jornades de plantades
matnals de cap de setmana que es troben
anunciades en el calendari d’actvitats de
l’ADENC.
Lloc: Bosc del costat de l'antga estació de
Torrebonica (Terrassa).
Formació/requeriments: No r eq u e r ei x
experiència prèvia, es rep la formació i el
material necessaris a la mateixa jornada.
Apte per a un públic familiar.

Disponibilitat: Jornades matnals de cap de
setmana d’extracció de canya que es troben
anunciades en el calendari d’actvitats de
l’ADENC.
Lloc: Bosc del costat de l'antga estació de
Torrebonica (Terrassa)
Formació/requeriments: No r eq u e r ei x
experiència prèvia, es rep la formació i el
material necessaris a la mateixa jornada. És
una actvitat amb unes certes exigències
fsiques.

Grup de treball
Fes reviure el Ripoll
Tipus de voluntariat: Ambiental.
Descripció: Forma part del grup de treball del
projecte de custòdia del territori de l’ADENC
Fes reviure el Ripoll. Ajuda a trar endavant
noves propostes de restauració ecològica
d’aquest entorn, a organitzar la Festa del Riu
o les altres actvitats que es realitzen.
Disponibilitat: Dates per concretar.
Lloc: Molta feina es fa on-line, hi ha reunions
del grup de treball a l’ADENC i actvitats al riu.
Formació/requeriments: És important tenir
un interès en la conservació i restauració
d’espais naturals.

Plantació de vegetació
autòctona al riu Ripoll
Tipus de voluntariat: Ambiental.
Descripció: Planta vegetació autòctona de
ribera en els trams del riu Ripoll custodiats
pel projecte Fes reviure el Ripoll.
Disponibilitat: Jornades de plantades
matnals de cap de setmana que es troben
anunciades en el calendari d’actvitats de
l’ADENC.
Lloc: Riu Ripoll, a l’entorn de la font dels
Gitanos. Sabadell.
Formació/requeriments: No r eq u e r ei x
experiència prèvia, es rep la formació i el
material necessaris a la mateixa jornada.
Apte per a un públic familiar.

Extracció de canyes
al riu Ripoll
Tipus de voluntariat: Ambiental.
Descripció: Extreu canya (Arundo donax),
espècie invasora que crea una massa
monoespecífca a la llera del Ripoll per tal de
la posterior plantació d’espècies autòctones,
en el marc del projecte Fes reviure el Ripoll.
Disponibilitat: Jornades matnals de cap de
setmana d’extracció de canya que es troben
anunciades en el calendari d’actvitats de
l’ADENC.
Lloc: Riu Ripoll, Sabadell.
Formació/requeriments: No r eq u e r ei x
experiència prèvia, es rep la formació i el
material necessaris a la mateixa jornada. És
una actvitat amb unes certes exigències
fsiques.

Projecte Rius,

Quirorius, detecta

CBMS, transecte de

determinació de l’estat
ecològic del Ripoll

els ratpenats aquàtcs

les papallones diürnes

Tipus de voluntariat: Ciència ciutadana.

Tipus de voluntariat: Ciència ciutadana.

Tipus de voluntariat: Ciència ciutadana.

Descripció: Ajuda a fer el seguiment de
l’estat ecològic del riu Ripoll en el marc del
Projecte Rius (visiteu l’enllaç per conèixer-ne
més htp://www.projecterius.cat/elprojecte/), en el qual l’ADENC aporta dades
des de 2006. L’avaluació de l’estat ecològic es
fa mesurant paràmetres fsics i químics com
la temperatura o el pH, i amb paràmetres
biòtcs gràcies a bioindicadors com els
macroinvertebrats.

Descripció: Fes un transsecte del projecte
“Quirorius” (vegeu el protocol i més
informació en aquest enllaç
htp://www.quirorius.org/el-projecte/)
conjuntament amb membres del Grup
d’Estudi dels Ratpenats de l’ADENC (GERA) o
de manera independent. Consisteix en
detectar la presència de ratpenats aquàtcs
en un tram de riu.

Descripció: Ajuda a fer el seguiment CBMS
(Catalan Buterfy Monitoring Scheme) que
l’ADENC porta fent des de l’any 2003. Es
tracta d’un transsecte en què es fa un
recompte de les papallones diürnes. Per una
descripció més detallada de la metodologia
consulteu aquest enllaç:
htp://www.catalanbms.org/ca/metodologia/
.

Disponibilitat: Vespres d’estu.

Disponibilitat: Matns de cap de setmana.

Lloc: Transsectes establerts o per establir del
projecte “Quirorius”.

Lloc: Transsecte establert a Can Vilar, al rodal
de Sabadell.

Formació/requeriments: Membres del GERA
formen els voluntaris amb una sortda
pràctca al camp. Un cop adquirida la
formació el voluntari pot fer transsectes
sense l’ajuda de membres del GERA.

Formació/requeriments: Els socis
encarregats del CBMS formen al voluntari
fent els propis transsectes.

Disponibilitat: Dues jornades d’avaluació de
l’estat ecològic del riu Ripoll cada any: a al
primavera i a la tardor. La data s'anuncia al
calendari d’actvitats.
Lloc: Riu Ripoll, Sabadell.
Formació/requeriments: Es rep el mateix dia
de la jornada.

