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Disseny d’activitats de 
voluntariat en família

Existeixen uns grups de socialització comuns per la majoria de les persones: la família, les amistats, els veïns, 
els companys d’estudis, de treball, d’aficions… Aquests grups i els espais on es troben són nuclis naturals 
d’aprenentatge, de comunicació, de participació, d’intercanvi. Aquesta xarxa de relacions representa un 
gran potencial per les entitats que treballem en la dinamització i apoderament de la societat.

La família és un grup privilegiat en aquest sentit i el voluntariat en família és un concepte abastament utilitzat en el món anglosaxó. 
A Catalunya, però, encara es considera un repte del voluntariat1, tot i que hi ha moltes entitats que treballem des de fa anys amb 
els grups familiars, com ara les associacions culturals, les esportives o les ambientals. Des d’Associació Hàbitats us presentem un 
conjunt de claus en el disseny d’activitats per a famílies, a partir de la nostra experiència, com a entitat de referència en la partici-
pació d’aquests grups.

CONCILIAR LA VIDA LABORAL I FAMILIAR
AMB L’ACTIVITAT VOLUNTÀRIA

Aconseguir que la majoria de membres d’una família es 
puguin comprometre en una acció de voluntariat no és fà-
cil. Per tant, les activitats puntuals són l’única opció en al-
guns casos. Si estem decidits a crear un vincle participa-
tiu a mig termini la millor forma de superar la disparitat 
d’horaris dels membres d’una mateixa família és afavorir 
l’autonomia del grup, amb activitats properes al domicili 
familiar i amb flexibilitat de dates.

El Projecte Rius és una iniciativa on els grups assumeixen 
unes tasques de seguiment d’un espai fluvial. El grup tria 
el tram de riu que vol analitzar dins un període de 45 dies 
a la primavera i un altre a la tardor. Les famílies que no-
més poden participar de forma puntual aprofiten la crida 
del Fem Dissabte, la jornada de neteja popular de ribes i 
riberes, per fer la seva aportació voluntària.

SELECCIONAR LES TASQUES VOLUNTÀRIES 
QUE PODEN FER LES FAMÍLIES

Hi ha accions de voluntariat que difícilment imaginem per 
a un grup familiar, per la necessitat de coneixements pre-
vis, per la complexitat d’algunes temàtiques... En ocasions, 
per garantir la participació de tots els membres, se’ls as-
signen tasques testimonials on no es troben útils. Per tant, 
cal seleccionar tasques concretes i assequibles on puguin 
aprendre i fer una aportació veritablement valuosa.

Associació Hàbitats va coordinar durant 3 anys el projec-
te Seguiment d’Amfibis de Catalunya. Tot i el potencial 
educatiu del projecte per totes les edats, els seguiments es 
feien, necessàriament, als vespres i nits, fet que dificultava 
molt la participació de famílies amb infants o gent gran. 
La flexibilitat horària del Projecte Rius és molt més adient 
per aquests grups.

1 Taula d’entitats del Tercer Sector Social de Catalunya. El Voluntariat a Catalunya. Dossiers 
del Tercer Sector, núm. 19, maig de 2012. Pàg. 12. http://www.tercersector.cat/sites/www.
tercersector.cat/files/dossier_el_voluntariat_a_catalunya.pdf
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PRIORITZAR CRITERIS 
D’ACCESSIBILITAT I SEGURETAT 

Per fer activitats obertes a tota la població és necessari ga-
rantir el màxim d’accessibilitat. Totes les entitats comptem 
amb assegurances de voluntariat i sovint portem una far-
maciola bàsica quan fem activitats, però si es preveu la 
participació d’infants o de gent gran encara hem de ser 
més curosos en aquest sentit. 

Quan fem una descoberta de riu amb el programa Hà-
bitats Educació es recomana als participants portar bo-
tes d’aigua, gorra, crema solar i aigua. El més petits por-
ten una muda de recanvi i el més grans potser una cadira 
plegable. En aquests casos nosaltres també aportem ma-
terials específics, com ara lupes especials perquè tothom 
pugui observar els macroinvertebrats sense problemes o 
mostres de substrats per si no és fàcil accedir al riu.

ESTIMULAR ELS PARTICIPANTS AMB 
DINÀMIQUES I TÈCNIQUES DIVERSES

Les famílies estan formades per persones de característi-
ques i capacitats molt diferents. Com més variat sigui el 
ventall d’estímuls que les dinàmiques generin, més motiva-
dora i significativa serà l’activitat per cada membre. Ca-
dascú podrà apel·lar a la pròpia experiència i serà més 
actiu en les activitats que més li agradin.

Quan duem a terme una acció de conservació fluvial i 
plantem a les riberes d’un riu, els petits s’encarreguem 
dels helòfits i les herbàcies, mentre que els grans tenen 
cura dels arbusts, més voluminosos. Molts avis i àvies ex-
pliquen com eren les riberes fa uns anys i els que conreen 
horts ensenyen a cavar i regar. Els més forts desbrossen 
i extreuen espècies invasores. I tots plegats recullen les 
deixalles que es troben.

AFAVORIR L’APRENENTATGE COMPARTIT 
I LA COOPERACIÓ ENTRE PARTICIPANTS

Els projectes adreçats a famílies sovint estan ideats per 
a infants, mentre que els adults només acompanyen 
l’activitat. O bé inclouen diferents tallers: uns més fàcils o 
infantils i d’altres més complicats pels adults, que obliguen 
a la família a dividir-se. Si volem atraure famílies hem de 
dissenyar activitats on tothom pugui participar i cooperar 
entre sí, sense que la tasca de cap membre sigui menystin-
guda pel fet de correspondre als infants, als més grans o a 
les persones amb menys mobilitat o autonomia. Els grups 
que compten amb persones de diferents edats, a més, po-
den compartir coneixements previs, reforçant vincles inter-
generacionals.

Les tasques del Projecte Rius estan pensades per fer-se en 
grup i que tothom hi participi: els petits són experts mos-
trejadors que remenen en tots els hàbitats i el grans es 
fixen més en els canvis de cabal i impactes de l’espai. To-
tes les anàlisis són imprescindibles i així l’aportació de 
cada membre és igualment important en la fitxa de camp.


