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Família

Viu la natura 
Compromís familiar

OLGA VALLEJO 
FOTO: TJERK VAN DER MEULEN 

S
i volem comprome-
tre’ns amb el medi 
ambient i transme-
tre aquests valors 

als nostres fills, podem fer 
alguna cosa més a part de 
reciclar, ser responsables 
amb el consum d’aigua i 
electricitat i contaminar 
el mínim possible. Podem 
ser voluntaris mediambi-
entals, ja que el volunta-
riat mediambiental 
suposa contribuir a la 
conservació del patri-
moni natural i a la preser-
vació del medi ambient 
arreu del territori.  

La Xarxa de Volunta-
riat Ambiental (XVAC) és 
una organització que 
aglutina les associacions 
dedicades a aquest tipus 
d’activitat. Actualment hi 
ha unes 220 entitats 
ambientals a tot Catalu-
nya, i un centenar funcio-
nen exclusivament grà-
cies al voluntariat 
ambiental. Es calcula que 
hi ha unes 25.000 perso-
nes voluntàries. Quatre 
d’aquestes persones són 
la Raquel i la seva família: 
el seu marit, l’Óscar, i els 
seus fills, Maria (11 anys) i 
Lucas (5). Sempre han 
estat conscienciats de la 
importància de cuidar 
l’entorn: habitualment 
anaven a caminar per la 
seva zona –la riera de 
Gaià– i aprofitaven qual-
sevol excusa per estar en 
contacte amb la natura. El 
dia que l’Héctor, amic i 
educador de l’Associació 
Mediambiental la Sínia 
(www.riugaia.cat), els va 
dir que feien una sortida 
es van animar a anar-hi: 
“Ens va agradar molt 
l’experiència. Llavors 
només teníem la Maria. Li 
va encantar i vam repetir. 
I no ho hem deixat. Al 
Lucas també li agrada, i de 
tant en tant també s’hi 
apunta algun nebot. 
Estem tots contents, fins 
al punt que l’Óscar ara és 
vocal de la junta”, explica 
la Raquel.  

Les activitats que solen 
fer són les que organitza 
l’entitat: neteja de zones 

que estan recuperant, 
plantada d’espècies 
autòctones, alliberament 
de fauna autòctona, ane-
llatge d’ocells, i última-
ment també han partici-
pat en la jornada de 
protesta per la tala indis-
criminada que s’està 
duent a terme als boscos 
de la ronda verda del Baix 
Gaià. L’Óscar té claríssim 
que el voluntariat ambi-
ental és beneficiós. Des-
prés d’anar amb presses 
durant la setmana, arriba 
el moment de la sortida i 
l’activitat és un regal: 
“Estem en contacte amb 
la natura que ens agrada, 
ens relaxem i estem satis-
fets de contribuir a cuidar 
el medi, i des del punt de 
vista familiar també fun-
ciona, ens connecta, com-
partim una experiència 
enriquidora que ens 
uneix, i a sobre ho com-
partim amb altres amics i 
coneixem gent nova”.  

A l’Associació 
Mediambiental la 
Sínia desenvolu-
pen un pro-
grama de cus-
tòdia del curs 
baix del Gaià 
i s’encarre-
guen de la 
gestió de 
l’espai natu-
ral protegit del 
riu Gaià. Solen 
organitzar activi-
tats a la primavera, i 
les sortides les fan al 
matí. Queden en un punt 

de trobada cap a les 10 h i 
a l’hora de dinar ja han 
acabat. Per a les famílies 
les activitats són una bona 
excusa per quedar amb 
amics, conèixer l’entorn i 
contribuir a millorar-lo.  
Grans descobertes 
L’Olívia té 7 anys i dibuixa 
ocells amb detall. Sap si un 
arbre és una alzina, un 
avet o un roure. Coneix els 
invertebrats i els ha tocat. 
Ha anellat ocells, calcula 
els cabals del riu Rigat al 
Ripollès i ha passejat pel 
Parc de Collserola per 
observar ratpenats. Sense 
fer grans esforços coneix 
la natura. L’Olívia i la seva 
mare, l’Anna, són voluntà-
ries ambientals. “No cal 
veure reportatges de nyus 
per saber-ne d’animals 
–explica l’Anna–. Pots 
mirar-te’ls també, però 
n’aprens i disfrutes més 
quan ets a l’hàbitat, és una 
manera de conèixer el ter-
ritori i implicar-t’hi sobre 
el terreny. Als nens els 
encanta la natura i els 
atrauen molt els animals, 
per a ells és un al·licient 
contribuir a millorar 
l’entorn”.  

Segons Rosa Maria 
Garcia, psicòloga del cen-
tre de psicologia infantil, 
juvenil i familiar El Trè-
vol, aquest aprenentatge a 
l’aire lliure, observant en 
família éssers vius, és 
impagable, perquè l’apre-
nentatge acompanyat de 
bones sensacions és molt 
més eficaç. “El respecte 
per la natura és un dels 
valors que els adults 
sovint volem transmetre, 
i suposa alhora un apre-
nentatge pel respecte a la 
diversitat, ja que permet 
valorar tot el que té vida i 
ens envolta”, assegura la 
psicòloga. Per tant, aquest 
coneixement directe és 
una bona via d’educació 
ambiental.  

L’Anna i l’Olívia parti-
cipen en diverses activi-
tats quan les associacions 
fan crides obertes (activi-
tats puntuals en què pot 
participar tothom que hi 
estigui interessat), i a 
més estan vinculades al 

L’acció del voluntariat ambiental, viscut en família, s’emmarca 
en la participació ciutadana, l’educació ambiental i la sostenibilitat

El voluntariat 
mediambiental 
vol contribuir a 
la preservació 
del patrimoni 
natural

Es calcula que  
a Catalunya hi 
ha unes 25.000 
persones que 
fan voluntariat 
ambiental

VALORS. La Raquel i l’Óscar traslladen als seus fills, 
la Maria i el Lucas, el seu compromís amb el medi.

Voluntariat 
Informació d’interès 
e 
Xarxa de Voluntariat 
Ambiental  
Per estar informat de  
les crides obertes de  
les associacions es pot 
seguir el portal 
Voluntariatambiental.cat 
i el Facebook  
(https://ca-es.Facebook. 
com/LaXVAC) i Twitter 
(@xvac) de la Xarxa de 
Voluntariat Ambiental de 
Catalunya. 
e 
Setmana del 
Voluntariat Ambiental 
Aquest any s’ha celebrat, 
del 30 de maig al 7 de juny, 
la 3a edició d’aquesta set-
mana, que té la missió de 
donar visibilitat a la tasca 
dels voluntaris ambientals 
i fomentar aquesta forma 
de participació social 
(www.voluntariatambien-
tal.cat/svac). 

Projecte Rius, la base a 
partir de la qual neix 
l’Associació Hàbitats 
(Custodiaflu-
vial.wordpress.com), 
guanyadora del Premi 
Mediambient 2015. Els 
objectius de l’associació 
són la conservació del 
medi natural i la partici-
pació social. Els volunta-
ris han de triar un tram 
fluvial, del qual es faran 
càrrec. Això suposa que 
adoptaran aquest tram 
de riu i s’ocuparan de 
millorar-ne l’estat de 
conservació.  
Compromís i formació 
Per poder ser voluntaris 
cal fer una formació prè-
via –en la qual s’aprèn la 
metodologia per estudiar 
l’estat ecològic dels rius– i 
signar un full de compro-
mís. L’associació cedeix el 
material per poder fer les 
inspeccions, que cal 
retornar un cop feta la 
inspecció juntament amb ASSOCIACIÓ HÀBITATS
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En família

Psicòlegs 
i poetes

Fa més de mig segle el psiquiatra britànic 
John Bowlby va proposar la teoria del lligam o 
aferrament (vincle afectiu), que en poc temps 
es va convertir en el principal model per com-
prendre la conducta i les necessitats dels nens.  
e 
Les conseqüències pràctiques de la teoria van ser 
enormes. Si avui, quan el seu fill ingressa a l’hos-
pital, li permeten ser al seu costat dia i nit, i l’ani-
men a fer-ho, en lloc de dir-li “Les hores de visita 
són de 17 h a 19 h” (o encara: “Més val que no vin-
gui, només el posa nerviós”); si es busquen famí-
lies adoptives o acollidores en lloc d’ajuntar tots 
els orfes en grans institucions; o si en els països 
més avançats (no en el nostre, esclar) s’han aug-
mentat els drets de la dona treballadora amb més 
d’un any de permís de maternitat, és en gran part 
gràcies a la teoria del lligam. 
e 
Bàsicament, la teoria diu que tots els nens esta-
bleixen un primer lligam afectiu amb una perso-
na (habitualment, la mare), i més tard altres lli-
gams amb altres persones; que aquest lligam és 
una necessitat primària de l’ésser humà (tan im-
portant com pugui ser menjar); que la separació 
de la mare activa la “conducta de lligam” (plorar, 
i més tard buscar, caminar, parlar...), la finalitat 
de la qual és posar fi a la separació. Bowlby va des-
criure el lligam com “una relació càlida, íntima i 
contínua amb la mare, en la qual tots dos troben 
satisfacció i alegria”. El nen fa servir la mare com 
a “base segura”, a partir de la qual pot explorar el 
món. No es fa independent perquè el separen de 
la mare, sinó perquè està segur que pot tornar amb 
ella i rebrà ajuda i consol.  
e 
A la Divina Comèdia Dante visita l’infern de la mà 
del poeta Virgili, que li fa de figura paterna (sí, pa-
terna: “Tu se’ lo mio maestro e’l mio autore”, jugant 
amb aquesta paraula amb el doble sentit d’“el meu 
autor favorit” i “l’autor dels meus dies”). Així creuen 
tots dos poetes les portes de l’infern. 

“E poi che la sua mano a la mia puose con lieto vol-
to, ond’io mi confortai, mi mise dentro a le segrete co-
se”. (I després de posar la seva mà en la meva, amb 
rostre somrient on vaig trobar confort, em va por-
tar dins de les coses secretes).  

En aquestes quatre ratlles hi figura tot: el con-
tacte físic, l’acceptació, el somriure, la capacitat per 
explorar allò que, sense aquest lligam i aquesta re-
confortant presència, produiria una por insupera-
ble. La teoria del lligam, en només tres versos llu-
minosos, més de sis segles abans dels tres gruixuts 
volums de Bowlby. I és que els grans escriptors so-
vint mostren un coneixement de l’ànima humana 
similar al dels millors psicòlegs. 
 
Carlos González és doctor en pediatria

Carlos 
González 

NATURA. A la riera de Gaià, a 
Tarragona, els voluntaris 
mediambientals ajuden a 

recuperar l’entorn.

Què implica  
el voluntariat 
ambiental?  
Valors i compromís 
e1 
Permet participar en algun 
dels múltiples programes i 
activitats en diversos 
àmbits d’actuació.   
e2 
Té un impacte positiu en 
la recuperació, la  
conservació i la millora 
del medi. 
e3 
Incrementa la sensibilit-
zació, els coneixements i 
la formació ambientals 
dels voluntaris. 
e4 
Facilita amb l’exemple 
que més persones adoptin 
comportaments més res-
pectuosos amb l’entorn.  
e5 
Permet divertir-se i 
aprendre alhora que es 
contribueix a millorar el 
medi.

el recull de dades. Des-
prés l’associació elabora 
un informe sobre l’estat 
ecològic dels rius de Cata-
lunya. Durant tot l’any 
obren les activitats –que 
són gratuïtes i que es fan 
arreu del territori– a tot-
hom que hi vulgui partici-
par. Qui a més vulgui ser 
soci de l’entitat ha de 
pagar una quota (de 35 € 
anuals) que li dóna dret a 
formar part de les assem-
blees de la junta directiva 
per participar en la presa 
de decisions i col·laborar 
perquè l’associació pugui 
seguir fent la seva feina. 

L’any 2014 uns 2.000 
voluntaris repartits en 
133 grups d’inspecció han 
participat en el Projecte 
Rius. L’Eva de Lecea, tèc-
nica de l’Associació Hàbi-
tats, assegura que el perfil 
de la gent que hi participa 
és variat. El gruix princi-
pal correspon a la comu-
nitat educativa, esplais i 
escoles, i també hi ha mol-

tes famílies. “És lògic que 
funcioni el voluntariat en 
família, perquè es crea un 
vincle molt pròxim i 
alhora permet fer una 
activitat tots junts, a l’aire 
lliure, i adquirir un conei-
xement que moltes vega-
des hem perdut perquè 
estem poc en contacte 
amb la natura”, explica. 

Des de la XVAC perce-
ben que cada cop hi ha 
més gent sensibilitzada i 
preocupada pel que passa 
als espais que ens envol-
ten. Ciutadans que volen 
viure d’una manera més 
sostenible i respectuosa 
amb el medi ambient, i 
que troben en el volunta-
riat ambiental la possibi-
litat d’implicar-se en 
aquest procés de canvi. 
“Abans no hi havia opci-
ons per fer aquest tipus 
d’activitat, però cada cop 
hi ha més possibilitats per 
conscienciar la societat. I 
també el voluntariat en 
família, que actualment 

es propicia més. 
D’aquesta manera hi 
poden participar tots els 
integrants, passar-ho bé, 
aprendre i donar un cop 
de mà per cuidar el medi 
ambient”, comenta la 
Irene Cervera Buisán, 
coordinadora de la Set-
mana de Voluntariat 
Ambiental de Catalunya.  

És possible que la crisi 
hagi suposat un canvi de 
paradigma i de valors que 
ha comportat un incre-
ment del nombre de 
voluntaris. Cervera creu 
que també es comença a 
entendre el voluntariat 
com una nova via per 
adquirir experiència per 
al currículum, i a més de 
la satisfacció de partici-
par pot ser un camí per 
trobar feina en entitats 
del sector. En qualsevol 
cas, segur que és una 
oportunitat per contri-
buir a la millora de 
l’entorn i enfortir els vin-
cles familiars.e


