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Col·labora amb nosaltres.

Fes-te voluntari !

Ja som 2.000 socis! La nostra associació creix; cada cop som més i tenim més projectes entre mans. És per

això que ens fa falta un reforç en el voluntariat actiu; persones que ens ajudin a fer realitat alguns dels projectes i ser-

veis que oferim a la societat.

Si tens ganes de col·laborar, no cal experiència prèvia. Des de l'associació et formarem perquè puguis dur a terme la

tasca de voluntariat que més t'agradi. Aquests són els llocs on, ara mateix, ens fa falta voluntariat:

1 ) Voluntari a comunicació: persona que ens ajudi en la gestió i redacció d'activitats i notícies, així com penjar-les a la

web de l'associació i a les xarxes socials.

2) Voluntari a Flor@ula: persona que ens ajudi en la gestió administrativa i donant suport al professorat en els cursos

de Flor@ula.

3) Voluntari a maquetació: persona que ens ajudi en la maquetació de la revista Milfulles.

4) Voluntari a gestió d'imatges del catàleg de flora: persona que ens ajudi en la gestió d'imatges aportades al web,

en el seu etiquetatge i penjant-les al catàleg de flora, tant pel que fa a imatges de plantes vasculars, briòfits o cecidis.

5) Voluntari a gestió de continguts del catàleg de flora: persona que ens ajudi a preparar i penjar continguts al

catàleg de flora; descripcions de famílies, de tàxons, informació de flora amenaçada, etc.

Si estàs interessat en formar part del nostre voluntariat, en algun d'aquests llocs, si us plau escriu-nos a

comunicacio@floracatalana.cat dient en què t'agradaria ajudar. Seguidament, concretarem una videoconferència amb tu,

sense cap compromís, per explicar-te els detalls i que puguis valorar realment si t'interessa col·laborar amb nosaltres.

Per entendre en què consisteix el voluntariat de Flora Catalana, et recomanem que llegeixis l'article "Col·laborar a Flo-

ra Catalana. El voluntariat" que trobaràs en aquesta mateixa revista (secció “Racó de soci”).

Anima't i uneix-te al nostre equip!

Viu, gaudeix i aprèn amb la nostra flora
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