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Més de 15 anys treballant per la sostenibilitat
dels boscos i els paisatges de muntanya



La Fundació Projecte Boscos de Muntanya és una
organització sense ànim de lucre que des del 2007
treballa per promoure la conservació i la millora dels
boscos i paisatges de muntanya als Pirineus
catalans. Creiem que la millor manera d’assolir el nostre
propòsit és endinsar les persones al bosc. Sempre gràcies
als nostres socis i donants podem continuar treballant per
construir un futur sostenible dels espais de muntanya.

Les estades de voluntariat són una de les maneres de
treballar per la nostra causa , en què s'integren les
persones participants en feines que prèviament acordem
amb tècnics i gestors del territori.
Treballem des de la qualitat de les accions i per això en
les nostres actuacions compten sempre amb personal
professional contractat responsable de la seguretat i la
qualitat final de les feines.

La nostra causa



Gestió  forestal sostenible que genera
economia verda rural i incrementa  la
biodiversitat.

Suport a les comunitats rurals de
muntanya per recuperar pastures i
camins  utilitzant tècniques com la
reconstrucció de murs de pedra seca.

Bioenginyeria com a tècnica
d'innovació verda per al paisatge de
muntanya.

Moltes d'aquestes accions ens ajuden
a la prevenció d'incendis i
sostenibilitat dels espais de muntanya
cada cop més despoblats.

Les nostres línies d'acció



Implíca't en la nostra causa!



Podeu venir a treballar amb nosaltres al
bosc sumant-vos als nostres programes
d’actuacions de voluntariat forestal que
duem a terme des de març fins al novembre.
És una oportunitat increïble perquè els
treballadors i treballadores de l’empresa
coneguin in situ la nostra causa, hi
col·laborin, alhora que aprenen i duen a
terme activitats de millora del bosc sota la
supervisió del nostre equip tècnic

 No es requereix cap competència ni
experiència prèvia donat que les persones
reben a l’inici la informació necessària sobre
el context en el qual es treballa, les tasques a
desenvolupar i els materials i les eines que
s’utilitzen.

 Podem organitzar estades de voluntariat al
bosc específiques per a la vostra empresa o
bé, us podeu integrar en una estada en la
qual ja hi participen altres persones.

Poseu-vos en contacte amb nosaltres, podem
adaptar-nos a les vostres necessitats i oferir-
vos diverses durades, des de un cap de setmana
o dies puntuals, fins a una setmana sencera.

Voluntariat corporatiu al
bosc amb nosaltres



Original Buff® col·labora amb nosaltres des del 2012.



Almudena Cara
People Manager en Original Buff

"A BUFF® pensem que amb aquestes accions

podem inspirar altres empreses que segueixin el

camí de la sostenibilitat. La sostenibilitat no és

una moda. Com a societat, com a consumidors

hem de triar el que consumim i ser-ne més

conscients. Nosaltres com a empresa del sector

de l'outdoor tenim el focus en el compromís pel

medi ambient i les comunitats, i així ho

transmetem amb el nostre propòsit: inspirar un

món més conscient a través de l'emoció de

l'aventura. Amb la Fundació Projecte Boscos de

Muntanya compartim els objectius, valors,

metes i estratègies per això creiem en la nostra

aliança des de fa molts anys. Volem aconseguir

junts aquest canvi i inspirar altres a sumar-s'hi”.



Amb aquest programa podeu:
Posar en valor les competències i habilitats
de la vostra plantilla amb l’objectiu de
contribuir a una causa ambiental.
L’empresa cedeix hores dels seus
treballadors i treballadores per tal que
col·laborin amb la nostra entitat en tasques
concretes relacionades amb el lloc de treball
i perfil professional d’aquestes persones.
Aquestes hores pro bono s'utilitzen
per desenvolupar activitats recurrents o
projectes concrets de l’entitat com per
exemple, tasques de comunicació, disseny
gràfic, disseny i manteniment de la plana
web, assessoria jurídica, traducció o
correcció de documents o assessorament
informàtic, entre d’altres. També podeu
contribuir amb altres tasques més senzilles
que no requereixen competències lligades a
un perfil professional aportant al banc del
temps unes hores del vostre personal. En
aquest cas, es tracta per exemple, d’ajudar
en el marc d’un esdeveniment o com
a suport logístic en les estades als bosc.

Voluntariat professional
pro bono i banc del temps
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"Soc enginyer en telecomunicacions i em dedico

al món de la informàtica. Al 2017 vaig fer una

setmana amb el Projecte Boscos de Muntanya i

em va canviar en molts aspectes. La importància

del projecte no recau només en les actuacions

que es fan al medi, sinó en l'empremta sobre les

persones... el motor de canvi mental i social que

suposa. Per això, m'implico personalment i com

a empresa ajudant en la difusió del projecte i
Guillermo Guiner Cadena,
Informàtic  - guillermo@giner.org

cedint hores de feina per donar suport tècnic

gratuït i assessoria informàtica a l'entitat.

Tothom pot ser part del canvi i les empreses hi

podem contribuir encara que aparentment

estiguem allunyades del bosc com nosaltres,

una petita empresa d’informàtica de Barcelona".



Podeu donar suport econòmic per a algun
dels nostres projectes, patrocinar el
programa de voluntariat al bosc per als
joves o oferir de beques per a joves en risc
d’exclusió social o sense recursos .

Contribució econòmica a
projectes *

Podeu col·laborar posant en marxa una
campanya per recollir donacions per part
de la vostra plantilla i aportar un import
equivalent als nostres projectes.

Contribució conjunta o
Teaming *

Podeu promoure la participació de la
vostra plantilla i les seves famílies en
esdeveniments i activitats adreçades a
recaptar fons, per exemple, curses
benèfiques, sopars o concerts solidaris o
qualsevol altra activitat que estigui al
vostre abast.

Esdeveniments *

* L'empresa es beneficia dels corresponents incentius fiscals.



Com a entitat tenim diverses necessitats
en funció dels projectes que engeguem i
les donacions en espècies ens ajuden a
fer-los possible i superar les possibles
barreres pressupostàries, a més a més,
sovint és també una manera d’aplicar els
principis de l’economia circular. Per cada
donació en espècies, emetem el
corresponent certificat de donació pel
valor dels materials donats per tal de
reflectir de forma adient la transacció en
la comptabilitat de l’empresa.

Aquí podeu trobar un llistat de materials
que habitualment constitueixen una
necessitat per a la nostra associació.

La col·laboració no necessàriament ha de
ser en productes materials, també pot
ser mitjançant la difusió al públic de les
nostres activitats i programes.

Contribució en espècies



Des del 2012 les donacions periòdiques d’aliments per part de Plusfrésc
ens permeten cobrir part de les necessitats d’avituallament de les
persones que participen de les estades de voluntariat al bosc.



El lliurament de materials o

equipaments per part de les

empreses ROCA i Schneider

Elèctric ens ha permès habilitar la

nova seu de l’entitat.

La col·laboració no

necessàriament ha de ser en

productes materials, Ferrocarrils

de la Generalitat de Catalunya

col·laboren donant difusió als

nostres projectes en els seus trens

i estacions.



Contribueix a l’acció climàtica i a la protecció de la
biodiversitat
Incrementa el nivell de sensibilització de les persones
en relació amb la importància dels boscos i la seva
funció davant a l’emergència climàtica
Constitueix una eficaç manera d’actuar per a la
prevenció d’incendis forestals i la preservació  del
patrimoni paisatgístic
Aporta cohesió social i equilibri territorial per frenar el
despoblament rural i crea un vincle entrel'empresa i el
territori
Desenvolupa noves competències i estimula el treball
en equip al voltant d’una causa ambiental

 

Redueix l’estrès i incrementa el benestar físic i psíquic
de les persones participants
Permet a les persones aplicar les seves competències i
habilitats en un context diferent
Incrementa el nivell de networking
És una manera d’establir una aliança per contribuir als
objectius de desenvolupament sostenible aportant
coneixement
Contribueix a mantenir el teixit associatiu del territori

Què aporta la vostra col·laboració?



Contacta'ns

FUNDACIÓ PROJECTE BOSCOS DE
MUNTANYA
Ctra. Vall d'Aran 31 1r
25595 Llavorsí
www.projecteboscos.cat

Amb el suport de:

Endinsa't, explora i actua!

Clara Peris
Felipe Valladares

Pau Pomar
Projecte Boscos de Muntanya

Crèdits de les fotografies:

T. 973622247
info@projecteboscos.cat

BergwaldprojektCAT
ProjecteBoscos

Empreses sanes en boscos i paisatges sans


