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Les xarxes de voluntariat de LIFE medCIFFs 

• Context:
• L’associació Flora Catalana. Qui som?
• El voluntariat i la motivació

• El voluntariat al projecte LIFE medCLIFFs
• La xarxa d’observadors
• La xarxa de voluntaris

• Ciència ciutadana i utilitat de les dades recollides
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Qui som? - floracatalana.cat
• Associació sense ànim de lucre que, actualment, es compon de 1980 socis.

• Objectiu principal: difondre el coneixement de la nostra flora, tant des d’un punt de 
vista botànic com etnobotànic.

• Model organitzatiu de gestió:
• Gestió territorial: grups locals i punts territorials.

• Apropen el coneixement botànic i etnobotànic de la nostra flora, a les persones relacionades amb un 
àmbit geogràfic. Organitzant sortides, exposicions, xerrades, tallers, etc.

• Gestió productiva: grups de treball.
• Produeixen informació, activitats i serveis que es poden trobar al web de Flora Catalana: el catàleg 

de flora, Flor@ula, la revista Milfulles, els glossaris, notícies i activitats, etc. 

• Fer-se soci no comporta cap càrrega econòmica, perquè no volem que l’economia 
suposi un obstacle per accedir al coneixement de la nostra flora. 

• Us convidem a fer-vos socis! Estareu informats de tots els nostres serveis, productes i 
activitats. També podreu participar, si ho desitgeu, en els nostres grups locals o grups de 
treball.
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El voluntariat i la motivació

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora
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El voluntariat a LIFE medCLIFFs 

• El voluntariat es reparteix en dues xarxes en 
funció del grau de compromís.

• Xarxa d’observadors (gestionada pel Museu de Ciències 
Naturals).

• Els voluntaris recullen dades a la zona de la Costa Brava, on 
volen i quan volen.

• 180 espècies.
• Dades de presència.
• Projecte iNaturalist: xarxa d’observadors (1).

• Xarxa de voluntaris (gestionada per Flora Catalana)
• Els voluntaris es responsabilitzen de fer el seguiment d’un 

transsecte periòdicament (mínim 2 vegades a l’any), durant 3  
anys.

•  33 espècies, inicialment.
• 100 transsectes.
• Dades de presència, cobertura, reproductivitat, fenologia, etc.
• Projecte iNaturalist: xarxa de voluntaris (2).
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La xarxa d’observadors (I) 

• La gestiona el Museu de Ciències Naturals
• Característiques:

• Els voluntaris recullen dades a la zona de la Costa Brava, on volen i quan 
volen.

• 180 espècies.
• Dades de presència.
• Projecte iNaturalist: xarxa d’observadors

• Els voluntaris disposen d’una guia (1) que explica:
• Com fer-se membre.
• Com prendre les observacions amb iNaturalist.
• Relació de les 180 espècies a observar.
• Al web també s’hi poden trobar vídeos explicatius:

• Introducció a iNaturalist
• Xarxa d’observadors

1

Disponible a:
lifemedcliffs.org

floracatalana.cat
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La xarxa d’observadors (II) 
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La xarxa de voluntaris (I) 
• La gestiona Flora Catalana
• Característiques:

• Els voluntaris es responsabilitzen de fer el seguiment d’un transsecte 
periòdicament (mínim 2 vegades a l’any), durant 3  anys.

•  33 espècies, inicialment.
• 100 transsectes.
• Dades de presència, cobertura, presència de juvenils/adults vegetatius 

o reproductors, etc.
• Projecte iNaturalist: xarxa de voluntaris

• Els voluntaris disposen:
• Cursos de formació en iNaturalist i Plantes invasores.
• Informació detallada dels 102 transsectes.
• Protocol de seguiment dels transsectes (1).
• Fitxes de les 33 espècies (IBB / FC).
• Clau dicotòmica per diferenciar les 33 espècies.
• Vídeos complementaris.

1

Disponible a:
lifemedcliffs.org

floracatalana.cat
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Els transsectes 
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Les fitxes de les 
33 espècies (I) 
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Les fitxes de les 
33 espècies (II) 
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La clau dicotòmica 
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Ciència ciutadana i utilitat de les dades recollides
• Recull de dades.                Voluntariat

• Xarxa de voluntaris: seguiment de 100 transsectes predefinits, al llarg de tot 
el litoral de la Costa Brava, en els que s’agafaran dades de 33 espècies 
invasores o potencialment invasores.

• Xarxa d’observadors: presa de dades de presència, a l’àmbit geogràfic de la 
Costa Brava, de 180 espècies de plantes invasores o potencialment invasores.

• Modelització. Anticipar-se al procés d’invasió.                Científics
• Amb les dades obtingudes pel voluntariat es vol preparar uns models digitals 

que premetin preveure el risc d’invasió. RISKMAPR. Es tracta de preparar 
una eina informàtica que avaluï automàticament el risc d’invasió d’una 
espècie, en un lloc determinat, per tal que els gestors de la geobiodiversitat 
puguin aplicar mesures més eficients en el control d’espècies invasores.
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RISKMAPR

1
2

3

4
5
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El treball dels voluntaris  (1), permetrà una 
gestió més eficient de les plantes invasores. 
Permetent controlar, o fins i tot erradicar, 
espècies que, amb les eines de gestió actuals, 
molt probablement aconseguirien proliferar 
(6).



Col·laborar en el projecte
- 14 -

http://www.floracatalana.cat Endavant >><< Enrere

Com participar? (lifemedcliffs.org)
• Fent-se observador 

• Fent-se voluntari. Apadrina un transsecte   
 

Gràcies per la vostra atenció!


