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Responsabilitat Social 
Corporativa (RSC)
És una filosofia de negocis que integra el respecte 
per les persones (tant els propis empleats/des de 
l'empresa, com les persones que constitueixen la 
seua comunitat pròxima), els valors ètics i el medi 
ambient amb la gestió mateixa de l'empresa.
Hui dia a la Comunitat Valenciana són moltes les 
empreses que assumeixen que tenen una responsa-
bilitat per l'impacte de les seues accions en la socie-
tat i el medi ambient. Ja no és només qüestió de 
grans empreses o d'organitzacions mundials, sinó 
que forma ja part del nostre context econòmic i 
social més pròxim.
Una empresa que vol ser socialment responsable 
hauria de:

Parc Natural 
de la Serra d’Espadà
El Parc Natural de la Serra d’Espadà és un espai 
natural protegit situat al sud de la provincia de 
Castelló, entre la vall del riu Palància i Millars, amb 
unes estribacions que arriben fins a la La Plana, 
albergant al seu interior fins a 19 municipis de tres 
comarques diferents.
En la Serra d’Espadà trobem un dels pocs aflora-
ments de gres roig del territori valencià, configu-
rant un relleu abrupte i trencat, conformat per cims 
i turons acompanyats per profunds barrancs i 
rambles, on trobem nombroses fonts i frondosos 
boscos de sureres, únics a la nostra geografia.
Aquestes característiques li confereixen un excep-
cional valor paisatgístic, amb  una riquesa botàni-
ca i faunística excepcionals, que queden paleses 
en el gran nombre d'endemismes i singularitats 
existents.
Tradicionalment la Serra d’Espadà ha tingut un 
vincle molt estret amb els municipis de La Plana, 
no en va els seus habitants proveïen la biomassa 
per nodrir els forns de les primeres indústries 
establertes en la zona, sense oblidar el paper de 
muntanyes i boscos en la recàrrega dels aqüífers 
costaners i en la fixació del diòxid de carboni 
alliberat per les fàbriques.

Voluntariat corporatiu
El voluntariat corporatiu pot definir-se com el conjunt 
d'accions promogudes per una empresa, en les quals 
els seus empleats/des participen, de manera altruis-
ta, en activitats beneficioses per a la societat en el 
seu conjunt.
Les iniciatives de voluntariat poden ser de molt 
diversa índole: mediambiental, social, cultural, etc. 
Independentment d'això, l'important és l'aportació de 
valor a la societat i a les persones que la conformen.

Avantatges del voluntariat corporatiu per 
als propis empleats/des.
– Gràcies al voluntariat, els empleats/des desenvolu-
pen habilitats clau que milloren la seua competitivi-
tat: lideratge, capacitat per a treball en equip, empa-
tia, tolerància, innovació, etc.

A continuació vos proposem una sèrie d’activitats de voluntariat ambiental organitzades per 
algunes de les entitats ambientals amb més experiència de treball en la Serra d’Espadà. Totes 
aquestes activitats compten amb el vistiplau de l’òrgan gestor del Parc Natural. Si vos interessa 
donar suport a alguna en concret, aportant recursos econòmics i voluntaris/es, només heu de 
posar-vos en contacte amb l’entitat ambiental organitzadora per rebre més informació.
Però abans de res, volem introduir alguns conceptes que vos poden ajudar a contextualitzar 
aquesta proposta i despertar el vostre interés.

Entitats ambientals
Les associacions i fundacions ambientals són 
aquelles entitats sense ànim de lucre dedicades a la 
protecció i millora del medi ambient, garantint la 
conservació de la biodiversitat i una millor salut 
dels ecosistemes, tant de les persones com de la 
resta d’espècies.
La força de les entitats ambientals radica en el fet 
de canalitzar un esforç col·lectiu. Aquestes entitats 
identifiquen problemes, proposen solucions, revisen 
i creen aliances estratègiques.
Una de les activitats més comunes organitzades per 
aquest tipus d’entitats són els voluntariats ambien-
tals, mitjançant els quals les persones s’acosten a 
la natura, prenen consciència de la necessitat de 
protegir-la, col·laboren en la seua conservació i 
adquereixen nous coneixements i habilitats.

– El voluntariat corporatiu permet a qui el practica 
descobrir afinitats comunes amb altres empleats/des 
i sentir-se part d'un projecte comú, compromés amb 
les necessitats socials. Al mateix temps, incrementa 
la seua autoestima, generant-los un sentiment de 
satisfacció per poder ajudar als altres.

Avantatges del voluntariat corporatiu per a 
l'empresa
– El voluntariat és la millor eina per a implicar els 
empleats/des en l'estratègia de Responsabilitat 

Social Corporativa. Se senten part d'ella, identifi-
cant-se amb els valors socials de la companyia i 
convertint-se en els millors embaixadors/es de la 
marca.
– Les accions de voluntariat enriqueixen la comuni-
cació interna, creant noves relacions entre els 
empleats/des de diferents departaments, àrees i 
nivells de l'organització.
– Les accions de voluntariat corporatiu milloren 
significativament la imatge i reputació de l'empre-
sa, reforçant la lleialtat externa cap a la marca.

• Millorar el BENESTAR LABORAL dels seus    
treballadors/es.

• Cuidar la COMUNITAT on es troba 
instal·lada.

• Minimitzar el seu IMPACTE AMBIENTAL en 
el planeta.

• Millorar la seua ÈTICA EMPRESARIAL.
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Activitats de voluntariat ambiental 
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El voluntariat corporatiu pot definir-se com el conjunt 
d'accions promogudes per una empresa, en les quals 
els seus empleats/des participen, de manera altruis-
ta, en activitats beneficioses per a la societat en el 
seu conjunt.
Les iniciatives de voluntariat poden ser de molt 
diversa índole: mediambiental, social, cultural, etc. 
Independentment d'això, l'important és l'aportació de 
valor a la societat i a les persones que la conformen.

Avantatges del voluntariat corporatiu per 
als propis empleats/des.
– Gràcies al voluntariat, els empleats/des desenvolu-
pen habilitats clau que milloren la seua competitivi-
tat: lideratge, capacitat per a treball en equip, empa-
tia, tolerància, innovació, etc.

  

Gestió participada
La gestió i conservació d’un espai natural protegit com la Serra d’Espadà, atés la diversitat i  complexitat de 
les amenaces que pateix (risc d’incendis forestals, pèrdua de biodiversitat, canvi climàtic, disminució dels 
recursos hídrics, abandonament de les activitats tradicionals, despoblament i envelliment poblacional, etc.), 
ha de ser una responsabilitat compartida per tots i totes.
Amb aquest objectiu vos proposem fer un pas endavant i aprofundir una col·laboració que permeta establir 
sinèrgies entre administracions públiques, entitats ambientals, empreses i la ciutadania en general, per 
contribuir en la gestió i conservació del Parc Natural de la Serra d’Espadà mitjançant el finançament de 
diverses activitats de voluntariat ambiental.

– El voluntariat corporatiu permet a qui el practica 
descobrir afinitats comunes amb altres empleats/des 
i sentir-se part d'un projecte comú, compromés amb 
les necessitats socials. Al mateix temps, incrementa 
la seua autoestima, generant-los un sentiment de 
satisfacció per poder ajudar als altres.

Avantatges del voluntariat corporatiu per a 
l'empresa
– El voluntariat és la millor eina per a implicar els 
empleats/des en l'estratègia de Responsabilitat 

Social Corporativa. Se senten part d'ella, identifi-
cant-se amb els valors socials de la companyia i 
convertint-se en els millors embaixadors/es de la 
marca.
– Les accions de voluntariat enriqueixen la comuni-
cació interna, creant noves relacions entre els 
empleats/des de diferents departaments, àrees i 
nivells de l'organització.
– Les accions de voluntariat corporatiu milloren 
significativament la imatge i reputació de l'empre-
sa, reforçant la lleialtat externa cap a la marca.
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Finalitat: 
Unir l’esperit científic amb la divulgació participa-
tiva per a identificar espècies d’un entorn sense 
necessitat d’equip professional, experiència o 
coneixements tècnics, només una càmera 
fotogràfica convencional (com la del mòbil). I 
sumant el treball en equip, es crea un registre de 
la biodiversitat del nostre projecte.

Entitat organitzadora:
Connecta Natura és una entitat arrelada a la 
província de Castelló, compromesa amb el medi 
ambient i la conservació de les varietats de cultiu 
tradicionals, però també amb la vida rural i la dina-
mització de les zones en risc de despoblació.

Més informació: www.connectanatura.org

Temporalitat:
Aquest voluntariat té una duració d’1 dia i es pot 
realitzar a qualsevol època de l’any.

Localització: 
La vall de Xinquer (Alcúdia de Veo) un espai privi-
legiat a on l’associació custodia terrenys fores-
tals, horta de secà i camps a on s’està fent una 
col·lecció de fruiters de varietats tradicionals de 
la Serra d’Espadà i voltants.

Nombre de places: 
El voluntariat està dissenyat per un grup 
màxim de 15 persones.

Dades de contacte: 
Tel. 677 084 518 
info@connectanatura.org

Pressupost: 542 € 
   - Monitors del voluntariat (x2): 265 €
   - Manutenció: 75 €
   - Combustible: 57 €
   - Materials: 20 €
   - Gestió i coordinació: 125 €

Difusió del projecte: 
Connecta Natura és una associació activa en les 
xarxes socials, amb una bona base de seguidors i 
seguidores. Es farà servir aquest aparador per a 
promocionar tant les activitats com les entitats 
que ho facen possible.

Fototesting
Voluntariat
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Descripció: 
Un fototesting consisteix en una jornada per a tots els públics en la que la gent equipada amb 
una càmera, pot ser la mateixa del mòbil, fan fotos a qualsevol animal o planta que es troben. Al 
final de la jornada, es fa una selecció de totes les fotos i es comparteixen en la plataforma biodi-
versidadvirtual.org, on Connecta Natura té un punt de BiodiVersidad (punt BV). 

A més d’ajudar en les tasques d’identificació d'espècies, aquest punt serà un registre de la biodi-
versitat del nostre entorn, on poder veure l’evolució de la qualitat de l’ecosistema, i així poder 
valorar millor la gestió agroecològica que duem a terme a l’espai.
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Finalitat: 
Contribuir a la presència de pol·linitzadors 
mitjançant la plantació d’espècies aromàtiques 
properes a un apiari i aproximació i comprensió 
del funcionament d’un rusc amb experiència 
directa de diferents tasques apícoles en funció de 
l’època de l’any en què es desenvolupa l’activitat.

Entitat organitzadora:
Interpreta Natura és una associació sense ànim 
de lucre que es dedica a la interpretació del patri-
moni natural i cultural per a la seua conservació, 
duent a terme projectes de desenvolupament 
territorial en espais naturals protegits, accions 
educatives i interpretatives per escolars, campan-
yes mediambientals, etc. Compta amb un equip 
multidisciplinari en els camps de la interpretació, 
les arts, la pedagogia, la història i el medi rural i 
natural.

Més informació: www.interpretayeduca.com

Temporalitat:
Les actuacions es duran a terme durant una jorna-
da en cap de setmana, preferentment entre els 
mesos d’octubre i maig, en horari de 10:00 a 18:00.

Localització: 
S’intervindrà en un apiari situat en camps d’olive-
res cedides per veïns del municipi de Vall de 
Almonacid.

Nombre de places: 
El voluntariat està dissenyat per un grup 
màxim de 12 persones.

Dades de contacte: 
Tel. 673 755 062 
gloria@interpretayeduca.com

Pressupost: 519 €
   - Monitors del voluntariat (x2): 324 €
   - Materials: 60 €
   - Gestió i coordinació: 135 €
   

Difusió del projecte: 
La difusió del projecte es farà mitjançant les 
xarxes socials de l’entitat organitzadora i del Parc 
Natural de la Serra d’Espadà.

Polinitzadors
Voluntariat
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Descripció: 
A l’arribada, les persones participants rebran una breu formació al voltant de l’ofici tradicional de 
l’apicultura, els seus beneficis en el bosc i les tasques i cures en l’apiari ecològic, comprenent el 
funcionament d’un rusc i el cicle de vida de l’abella. A continuació es durà a terme alguna tasca 
apícola en funció de l'època de l’any podent ser la collita de la mel, el tractament ecològic contra 
la varroa o la revisió de la cria i cerca de l’abella reina.

Finalment plantarem diferents plantes aromàtiques en un entorn proper a l’apiari mostrant un 
exemple d’adequació d’espai integrat en el mosaic agroforestal i saludable per a pol·linitzadores.

Les actuacions seran de baix impacte (amb eines manuals) i estan orientades a:
• Adequació de l’espai per a pol·linitzadors: plantes aromàtiques, neteja i presència 

d’aigua.
• Experiència directa de tasques apícoles en ruscos de producció ecològica.
• Comprensió dels beneficis de l’apicultura en els boscos i en la conservació de la 

biodiversitat.
• Coneixement dels productes extrets del rusc i tast de mels.

Els voluntaris/es comptaran amb l'equipació necessària (vestits d'apicultors), així com tot el 
material necessari per a desenvolupar la seua tasca, entre ells: guants, aixadetes, fem, tisores 
de poda, pales, garrafes d’aigua, etc.

Es proposa la possibilitat de dinar en el bar del poble amb confirmació prèvia.
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Finalitat: 
Naturalització de la ribera del riu Chico al seu pas 
per Vall de Almonacid, extracció d'espècies inva-
sores i aprofitament forestal. Aprenentatge de les 
tècniques tradicionals del canyís en l’hort comuni-
tari del poble.

Entitat organitzadora:
Interpreta Natura és una associació sense ànim 
de lucre que es dedica a la interpretació del patri-
moni natural i cultural per a la seua conservació, 
duent a terme projectes de desenvolupament 
territorial en espais naturals protegits, accions 
educatives i interpretatives per escolars, campan-
yes mediambientals, etc. Compta amb un equip 
multidisciplinari en els camps de la interpretació, 
les arts, la pedagogia, la història i el medi rural i 
natural.

Més informació: www.interpretayeduca.com

Temporalitat:
Les actuacions es duran a terme durant una jorna-
da en cap de setmana, preferentment entre els 
mesos de novembre i abril, de 10:00 a 18:00.

Localització: 
S’intervindrà en el municipi de Vall de Almonacid, 
en la ribera del riu i en l’hort comunitari de la loca-
litat.

Nombre de places: 
El voluntariat està dissenyat per un grup 
màxim de 12 persones.

Dades de contacte: 
Tel. 673 755 062 
gloria@interpretayeduca.com

Pressupost: 478 €
   - Monitors del voluntariat (x2): 324 €
   - Materials: 30 €
   - Gestió i coordinació: 124 €
   

Difusió del projecte: 
La difusió del projecte es farà mitjançant les 
xarxes socials de l’entitat organitzadora, de les 
entitats col·laboradores i del Parc Natural de la 
Serra d’Espadà.
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Descripció: 
A l’arribada, els i les voluntaris/es passejaran per la ribera del riu Chico en un passeig interpreta-
tiu en el qual rebran una breu formació al voltant dels beneficis de conservar els boscos de ribera 
autòctons, la identificació d'espècies autòctones i al·lòctones, i la història i usos tradicionals de 
les canyes. A continuació ens traslladarem a una zona del riu per començar amb el voluntariat. 
Més tard acudirem a l’hort comunitari en el qual explicarem el seu funcionament, tastarem 
verdures de metre zero i parlarem de les tècniques tradicionals de construcció vernacla. Final-
ment posarem en pràctica la tècnica del canyís que contribuirà a l’espai.

Totes les actuacions seran de baix impacte (amb eines manuals) i estan orientades a:

 • Neteja de residus en la ribera del riu.
 • Extracció de canya i altres espècies invasores, respectant en tot moment les espècies 
       de major interés.
 • Comprensió dels avantatges dels usos forestals tradicionals i mostra de diferents 
        tècniques de construcció vernacla.
 • Construcció d’una estructura d’ombrejat amb tècniques tradicionals en l’hort comunitari 
        de la localitat, utilitzant pins fins i posant en pràctica la tècnica del canyís.

Els voluntaris/es comptaran amb tot el material necessari per a desenvolupar la seua tasca: 
guants, tenalles, aixades, bosses, cordell, serres de mà, pins i canyes.

A l’hora de dinar es presenta la possibilitat d’acudir al bar del poble amb prèvia reserva.
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Finalitat: 
Contribuir a la conservació i el manteniment dels 
senders homologats amb intervencions de baix 
impacte, millorant la infraestructura d’ús públic 
del Parc Natural de la Serra d’Espadà, i donant a 
conéixer el valor natural i cultural d’aquest espai 
natural protegit.

Entitat organitzadora:
La Societat d’Amics de la Serra Espadà és una 
entitat sense ànim de lucre que naix en 1992 amb 
un objectiu ben definit: la defensa i promoció de la 
Serra d’Espadà.

Més informació: www.serra-espada.org

Temporalitat:
La jornada de voluntariat (1 dia) es podrà organit-
zar en qualsevol moment d’octubre a maig, amb 
un horari de 10:00 a 18:00.

Localització: 
S’intervindrà en la xarxa de senders homologats 
que recorren el Parc Natural de la Serra d’Espadà, 
en aquells trams que determine l’òrgan gestor.

Nombre de places: 
El voluntariat està dissenyat per un grup 
màxim de 10 persones.

Dades de contacte: 
Tel. 634 540 956 
tecnicsase@serra-espada.org

Pressupost: 810 €
   - Monitor del voluntariat: 150 €
   - Manutenció: 70 €
   - Equipació: 150 €
   - Combustible: 60 €
   - Assegurança d’accidents: 30 €
   - Materials: 100 €
   - Gestió i coordinació: 250 €

Difusió del projecte: 
La difusió del projecte es farà mitjançant les 
xarxes socials de l’entitat organitzadora i del Parc 
Natural de la Serra d’Espadà.

Conservació i 
manteniment 
dels senders

Voluntariat
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Descripció: 
Els voluntaris/es rebran una breu de formació en el Centre de Visitants del Parc Natural, amb 
l’objectiu de conéixer amb més detall quina serà la seua tasca. A continuació es traslladaran en 
companyia del coordinador del voluntariat a l'inici del tram del sender on es pretén actuar per 
recórrer'l.

Les actuacions seran de baix impacte (amb eines manuals) i estaran orientades a:
• Eliminar la vegetació invasora del traçat i la projecció del sender, en especial aquella més 

punxosa, respectant en tot moment les espècies de major interés.
• Retirar tots els obstacles que dificulten el pas dels senderistes (pedres, arbres caiguts, etc.) 

i en cas de no poder fer-ho informar els gestors del Parc Natural perquè envien a la brigada 
de conservació i manteniment.

• Repassar les marques dels senders en cas que aquestes siguen poc visibles, obstaculitzar 
el pas per les dreceres, i assenyalar amb fites de pedra els punts que no estiguen ben senya-
litzats.

• Facilitar la drenada de l’aigua d’escorrentia en aquells trams de forta pendent.

Els voluntaris/es comptaran amb una equipació (samarreta i gorra), així com tot el material 
necessari per a desenvolupar la seua tasca, entre ells: guants, pintura i pinzells, plantilles, serres 
de mà, tisores de poda, aixades, etc. 
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Finalitat: 
Contribuir a la conservació de les espècies de aus 
i ratpenats més singulars que habiten al Parc 
Natural de la Serra d’Espadà.

Entitat organitzadora:
La Societat d’Amics de la Serra Espadà és una 
entitat sense ànim de lucre que naix en 1992 amb 
un objectiu ben definit: la defensa i promoció de la 
Serra d’Espadà.

Més informació: www.serra-espada.org

Temporalitat:
La jornada de voluntariat (1 dia) es podrà organit-
zar en qualsevol moment de l’any, amb un horari 
de 10:00 a 18:00.

Localització: 
El taller de caixes niu s’impartirà en el local de 
l’associació «Cor de Suro» en Eslida. Posterior-
ment les caixes seran col·locades per la brigada 
de conservació i manteniment en els punts desig-
nats per l’òrgan gestor del Parc Natural.

Nombre de places: 
El voluntariat està dissenyat per un grup 
màxim de 15 persones.

Dades de contacte: 
Tel. 634 540 956 
tecnicsase@serra-espada.org

Pressupost: 850 € 
   - Monitors del voluntariat (x2): 300 €
  - Equipació: 150 €
   - Materials: 150 €
   - Gestió i coordinació: 250 €
   

Difusió del projecte: 
La difusió del projecte es farà mitjançant les 
xarxes socials de l’entitat organitzadora i del Parc 
Natural de la Serra d’Espadà.

Caixes niu
Voluntariat
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Descripció: 
Els voluntaris/es faran un passeig per un bosc de surera prop del nucli urbà d’Eslida on se’ls 
explicarà la importància d’aquest ecosistema i dels usos i aprofitaments tradicionals, entre ells 
la treta del suro.

A continuació es desplaçaran fins a l'aula-taller de l'associació «Cor de Suro» on se’ls facilitaran 
les instruccions, materials i ferramentes per a la confecció de les caixes niu.

Totes les caixes niu fabricades es posaran a disposició de l’òrgan gestor del Parc Natural per a 
la seua posterior instal·lació.
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Finalitat: 
Contribuir a la  restauració i conservació del 
paisatge en mosaic mediterrani tan típic del 
nostre entorn rural, on boscos, cultius de secà, 
regadius, prats i pastos conviuen formant un 
ecosistema ric i variat amb una gran biodiversitat.

Entitat organitzadora:
Connecta Natura és una entitat arrelada a la 
província de Castelló, compromesa amb el medi 
ambient i la conservació de les varietats de cultiu 
tradicionals, però també amb la vida rural i la dina-
mització de les zones en risc de despoblació.

Més informació: www.connectanatura.org

Temporalitat:
Aquest voluntariat té una duració de 2 dies i es pot 
realitzar a qualsevol època de l’any.

Localització: 
La vall de Xinquer (Alcúdia de Veo) un espai privi-
legiat a on l’associació custodia terrenys fores-
tals, horta de secà i camps a on s’està fent una 
col·lecció de fruiters de varietats tradicionals de 
la Serra d’Espadà i voltants.

Nombre de places: 
El voluntariat està dissenyat per un grup 
màxim de 15 persones.

Dades de contacte: 
Tel. 677 084 518 
info@connectanatura.org

Pressupost: 1.489 €
   - Monitors del voluntariat (x2): 600 €
   - Manutenció: 400 €
   - Equipació: 75 €
   - Combustible: 114 €
   - Materials: 50 €
   - Gestió i coordinació: 250 €

Difusió del projecte: 
Connecta Natura és una associació activa en les 
xarxes socials, amb una bona base de seguidors i 
seguidores. Es farà servir aquest aparador per a 
promocionar tant les activitats com les entitats 
que ho facen possible.
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Descripció: 
 • Plantació d’arbres de varietats tradicionals.
 • Plantació d’arbres forestals.

 • Creació de nuclis de dispersió i reclam, una tècnica que consisteix en plantar espècies 
forestals diverses relativament concentrades, que per si mateix fan un xicotet hàbitat amb 
interés per la fauna, perquè siga aquesta la que faça la dispersió de llavors.

 • Manteniment i reg d’arbres plantats.
 • Adequació de camins i estructures d’accés.
 • Manteniment d’estructures i camins de l’aigua.
 • Pedra en sec.
 • Clareig selectiu d’espècies forestals per afavorir la biodiversitat.

Les activitats a realitzar poden variar en funció de l’època de l’any.
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