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ELS VOLUNTARIS DE TELEFÓNICA PARTICIPEN EN UNA 
ACTIVITAT DE MILLORA AMBIENTAL I DE PATRIMONI 
ETNOLÒGIC 
 7 treballadors de la companyia dediquen un dia a realitzar treballs de manteniment i millora dels 

elements de pedra seca de la Ruta de la Capona al Pla de Santa Maria (Alt Camp) 

 La iniciativa s'emmarca en una de les activitats que practiquen els membres dels Voluntaris de 
Telefónica, una jornada solidària en què els treballadors poden participar en diferents actuacions de 
voluntariat 

 L'actuació ha estat coordinada per la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC). 

Barcelona, 7 de maig de 2012. - En el marc de les activitats dels voluntaris de Fundació Telefónica el 
passat dia 4 de maig 7 treballadors de la companyia, juntament dues persones acompanyants, van 
dedicar la jornada del dissabte 4 de maig a realitzar treballs de manteniment dels elements de pedra seca 
que formen part de la Ruta de la Capona del municipi del Pla de Santa Maria (Alt Camp-Tarragona). 

Una actuació de protecció ambiental i patrimonial 

A la zona coneguda popularment com "Plana del Camp" es troben nombroses construccions de pedra, 
sent el municipi del Pla de Santa Maria un dels que presenta més densitat d'aquests elements d'interès 
etnològic, destacant la presència d'elements únics com la mateixa barraca que dóna nom a la ruta, la 
"Barraca de la Capona", un element relacionat amb el magatzem d'aigua "el Cossiol" o "les arneres" 
que correspondria a una estructura de pedra seca que s'utilitzava per a l'apicultura. 

L'ajuntament del Pla de Santa Maria ha senyalitzat bona part dels elements d'interès de pedra seca 
mitjançant una ruta que també funciona com a itinerari de salut i durant l'any realitza diferents 
actuacions de voluntariat per conservar i protegir el patrimoni etnològic. 

Una de les problemàtiques de la ruta és que requereix de treballs de manteniment d'eliminació de 
vegetació associats a les estructures de pedra seca. 
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Durant el matí del dia 4 de maig els voluntaris van realitzar treballs de recuperació d'una de les barraques 
(es va facilitar el pas d'entrada d'una de les construccions) i es va treballar en l'eliminació de vegetació al 
voltant de diferents barraques i la millora dels seus accessos . 

L'activitat va ser organitzada i dinamitzada per l'empresa Limonium Territori Intel·ligent -consultoria i 
comunicació ambiental i membre de la Societat Catalana d'Educació Ambiental (SCEA) - amb 
col·laboració de l'Ajuntament del Pla de Santa Maria i de la XVAC. Els participants van concloure la 
jornada amb una visita al final del matí de part dels elements més significatius de la ruta amb 
explicacions per part dels educadors de Limonium. 

Voluntaris Telefónica 

Fundación Telefónica gestiona la xarxa multicultural del voluntariat corporatiu del Grup Telefónica, que 
busca promoure l'acció social i col·laboració dels treballadors desenvolupant accions solidàries tant en el 
marc dels programes de Fundació Telefònica, com també en col·laboració amb altres fundacions. 

El voluntariat corporatiu canalitza l'esperit solidari dels treballadors, oferint a ells oportunitat perquè 
realitzin una aportació personal del seu temps, coneixements i / o diners per ajudar les persones que més 
ho necessiten. A través d'aquesta iniciativa, Fundación Telefónica contribueix a construir millors 
ciutadans en les societats en què està present: actualment aquest programa es desenvolupa en els 24 
països on treballa el Grup Telefónica i durant 2011, més de 26.000 voluntaris van participar en alguna 
activitat o campanya al món, beneficiant al voltant de 270.000 de persones. 

Una activitat de Responsabilitat Social Territorial (RST) 

La col·laboració de Limonium Territori Intel·ligent se centra en la promoció i aplicació de la 
Responsabilitat Social Territorial (RST). La RST, que s'emmarca dins de la Responsabilitat Social 
Empresarial (RSE), es defineix com la contribució activa i voluntària a la millora social, econòmica i 
ambiental en un determinat territori sobre el qual incideix l'activitat empresarial. En aquest sentit, 
l'activitat de millora ambiental i patrimonial és un exemple clar d'activitat de responsabilitat social 
territorial. 
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