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VoluntaRius és un projecte de recerca a través del qual
proposem analitzar el voluntariat ambiental en
l'àmbit fluvial des d'un enfocament atent a
l'experiència personal dels voluntaris com a punt de
partida per al disseny de processos participatius
encaminats a la creació de grups de ciutadans
compromesos en la recuperació i la preservació del
paisatge.

1. EL PROJECTE



Objectiu principal:

Aportar coneixement sobre l’experiència personal
d’adhesió a un grup de voluntariat en l’àmbit fluvial.

Objectius específics:

1) Identificar els factors expressats per membres de
Viu la Riera que han influït en l’adhesió al grup, a
través d’una anàlisi qualitativa.

2) Avaluar la influència dels factors identificats en
l’adhesió a grups de voluntariat ambiental de la conca
del Besòs, a través d’una anàlisi quantitativa.
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3. ORGANIGRAMA DE TREBALL



4. RESULTATS – Fase qualitativa
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4. RESULTATS – Fase qualitativa



5. EL QÜESTIONARI

Pasos per a la creació de qüestionari

1. Desenvolupament del 
qüestionari

2. Revisió Equip de recerca
3. Revisió experts ad hoc
4. Ajust qüestionari
5. Prova pilot amb voluntaris
6. Avaluació i ajust del qüestionari
7. Aplicació del qüestionari



3
Temes: Què fas?, Per què 

ho fas?, Sobre tu

28
Preguntes

(10-15min responder)
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91
Respostes

(27-09-2021)
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EL TERRITORI



MOSTRA TEÒRICA

52
Grups/Entitats 

ambientals



69
Associacions i Centres 

Excursionistes
(federats i no federats)

37
Centres Educatius 
que van participar en el 

Projecte Rius

MOSTRA TEÒRICA



98
voluntaris i voluntàries 

contactats directament

53
Ajuntaments 

contactats a través de la regiduria de medi 
ambient

MOSTRA TEÒRICA



2021
Setembre: tancament recollida de dades (qüestionari)

Octubre: anàlisi estadístic

Novembre: organització jornada de retorn

Desembre:Seminari presencial i comunicació web

6. PROPERS PASOS

2022
Publicació d’articles en revistes especialitzades
Març: presentació del projecte a mitjans generalistes en el 
marc del Dia Internacional en Defensa dels Rius



PREGUNTES?



MOLTES GRÀCIES
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