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La Setmana de la Natura d’enguany  

posa l’èmfasi en la problemàtica  

de les espècies exòtiques invasores  
 

 Les espècies exòtiques invasores a Catalunya representen la segona causa de pèrdua de 

biodiversitat al món (segons la UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Natura).  

 

 L'objectiu de la Setmana és afavorir que la gent conegui la natura, que hi connecti, que la 

visqui i que s'emocioni, per prendre consciència de la necessitat de tenir-ne cura. 

 

 En aquesta 4 edició s’han organitzat 391 activitats, de les quals 211 s’organitzen a la 

província de Barcelona, 81 a la província de Girona, 38 a Lleida i 61 a Tarragona.  

 

Quan es celebra i qui ho organitza?  

Entre l’1 i el 9 de juny de 2019 es podrà participar en centenars 

d’activitats a la natura i per la natura arreu de Catalunya.  

La Setmana destaca per la gran quantitat i diversitat 

d’organitzacions implicades en aquestes activitats. Comptem amb 

més de 234 organitzacions entre les quals es troben: entitats 

ambientals, ajuntaments, biblioteques, consorcis, empreses, 

universitats i escoles. La seva implicació és clau per assolir l’èxit de la 

Setmana!  

La organització de la Setmana va a càrrec de la Xarxa per a la 

Conservació de la Natura (XCN). 

 

En quin tipus d’activitats es pot participar?  

Les activitats de la Setmana de la Natura són molt diverses i obertes a tots els públics. Les podeu consultar al 

mapa del portal www.setmananatura.cat . També les podeu consultar agrupades per categories: voluntariat 

ambiental, sortides i visites guiades, tallers, conferències, cursos, ...  (1).  

Entre les diferents activitats podem trobar:  

Accions de voluntariat: vinculades a seguiment de fauna, eliminació d’espècies exòtiques invasores, 

manteniment de l’entorn d’una font, neteja de l’entorn d’un espai natural o recuperació de camins 

comunals, entre d’altres.  

Activitats a les biblioteques: narracions de contes de natura, seleccions de llibres de natura, 

passejades, sortides guiades, exposicions sobre temes de natura o tallers, entre altres.  

                                                
1 - Al final d’aquesta Nota de Premsa trobareu un llistat d’activitats destacades, classificades segons la província on 
s’organitzen.   
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http://www.setmananatura.cat/
https://setmananatura.cat/2019/category/que-vols-fer/voluntariat/
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Jornades de Bioblitz: són esdeveniments participatius de ciència ciutadana amb l’objectiu de registrar 

les espècies de flora i fauna d’un lloc determinat, acompanyats d’experts. Enguany s’organitzen 4 

Bioblitz a Salou, Lleida, Vic i Sant Carles de la Ràpita.  

Sortides guiades: sortides per conèixer papallones, isards, sargantanes, ratpenats; per conèixer la flora, 

les oliveres centenàries, els estanys o els volcans, entre d’altres. 

 

 Per què cal conscienciar sobre la problemàtica de les espècies exòtiques 

invasores? 

El medi ambient és una preocupació en augment entre la ciutadania, cada cop més sensible a l'impacte del 

canvi climàtic, de la contaminació atmosfèrica, o a la invasió dels plàstics en espais naturals. 

 

Una de les principals problemàtiques a les que hem de fer front són les espècies exòtiques invasores. Segons 

dades de l’EXOCAT, s’han detectat fins ara un total de 1.330 espècies exòtiques a Catalunya i, d’aquestes, un 

13 % són les que mostren un comportament invasor.  Lluitar contra aquesta problemàtica ens implica a tots i 

totes. Per aquest motiu les espècies exòtiques invasores són la temàtica principal de la Setmana de la Natura 

d’enguany! 

 

Les entitats sense ànim de lucre ambientals s’impliquen des de fa 4 anys en la Setmana de la Natura, un 

esdeveniment festiu i reivindicatiu, en el que any rere any se sumen més organitzacions, entitats, escoles, 

empreses i administracions. Entre les activitats organitzades, destaquem aquelles que, per mitjà de xerrades, 

rutes de ciència ciutadana, jornades de voluntariat, sortides naturalistes i exposicions podrem conèixer què 

podem fer nosaltres per revertir la problemàtica de les espècies exòtiques invasores.  

 

A més, per conscienciar sobre la problemàtica, hem creat el vídeo divulgatiu “Que les espècies fora de lloc no 

et deixin fora de joc”. 

 

 

Les Festes de la Natura  

 

El diumenge 9 de juny, el dia que culmina la Setmana de la Natura, se 

celebraran 5 Festes de la Natura, repartides pel territori català, 

organitzades per entitats ambientals.  

 

Les festes inclouen un gran ventall d’activitats per a la conservació i 

celebració de la natura: extracció de plantes exòtiques invasores, 

aprendre sobre la biodiversitat del territori, tallers familiars, debats, 

dinars i concerts per a tothom! 

 

Les festes tindran lloc a Girona, Riudarenes, Barcelona, 

Torredembarra i Tortosa. Per a més informació consulteu els 

programes específics de cada festa.  

 

 

 

http://www.setmananatura.cat/
mailto:info@setmananatura.cat
http://www.setmananatura.cat/
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https://setmananatura.cat/2019/2019/05/02/que-les-especies-fora-de-lloc-no-et-deixin-fora-de-joc/
https://setmananatura.cat/2019/2019/05/16/arriben-les-festes-de-la-natura/
https://setmananatura.cat/2019/2019/05/16/arriben-les-festes-de-la-natura/
https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/05/Cartell_general-724x1024.jpg
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Llegeix Natura 

 

Les biblioteques es sumen de ple a la 4a edició de la Setmana Natura sota el 

lema Llegeix Natura. Els diferents serveis de lectura pública de Catalunya 

han organitzat activitats per animar als usuaris a llegir o consultar el fons 

ambiental documental: un gran repertori de llibres sobre natura i medi 

ambient. També han organitzat activitats de descoberta de l’entorn.  

 

Aquelles persones que participin amb una d’aquestes activitats podran 

participar al Concurs #llegeixnatura, tot publicant una imatge amb el 

braçalet a les xarxes socials. Entre els premis es pot optar a una nit en un 

allotjament rural, una sortida naturalista o un lot de productes de custòdia.   

 

Visibilitzar la natura, les ONG i els voluntaris i voluntàries ambientals 
 

 

La Setmana de la Natura és un esdeveniment impulsat des de la Xarxa per 

a la Conservació de la Natura (XCN), una entitat que reuneix les principals 

entitats ambientals de Catalunya. És alhora una crida a implicar-se en el 

medi ambient, i un reconeixement a les entitats i als voluntaris i voluntàries 

ambientals. El braçalet verd #setmananatura, visible en les fotografies a les 

xarxes socials, és un símbol d'identitat per a les persones que prenen cura 

de la Terra. 

 

 

 

La Setmana de la Natura és possible gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de la 

Generalitat de Catalunya i a l’Obra Social “la Caixa”.  

 

Imatges adjuntes a la Nota de Premsa: 

 

Imatge 1 – Braçalets de la Setmana de la Natura. Autoria: Associació Sèlvans 

 

Imatge 2 – Activitat entorn al riu Gaià organitzada per l’Associació Mediambiental La Sínia durant la 

Setmana de la Natura 2018. Autoria: Associació Mediambiental La Sínia 

 

Imatge 3 – Activitat de recuperació de basses organitzada per l’Associació La Sorellona. Autoria: Xarxa 

per a la Conservació de la Natura 

 

Imatge 4 – Observació de libèl·lules durant la Setmana de la Natura 2018. Autoria: Xarxa per a la 

Conservació de la Natura 

 

Podeu descarregar materials de comunicació vinculats a la Setmana de la Natura a la nostra web.  

  

http://www.setmananatura.cat/
mailto:info@setmananatura.cat
https://setmananatura.cat/2019/2019/04/05/participa-amb-les-biblioteques-llegeix-natura/
https://setmananatura.cat/2019/2019/03/12/obsequiarem-tots-els-participants-a-les-activitats-de-la-setmana-amb-un-bracalet-solidari-setmananatura/
https://setmananatura.cat/2019/materials-de-comunicacio/
https://setmananatura.cat/2019/wp-content/uploads/sites/8/2019/04/flyer_llegeixnatura_imatge_jpg-768x991.jpg
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ACTIVITATS DESTACADES DE LA SETMANA DE LA NATURA 
PROVINCIA DE BARCELONA 

ACTIVITAT DATA POBLACIÓ ORGANITZA 

Passejada del riu Ripoll i retirada de residus Dissabte 1 de juny 
Montcada i 
Reixac 

Associació Hàbitats 

Jornada de voluntariat sobre la papallona del boix als Cingles de 
l’Avenc de Tavertet 

Dissabte 1 de juny Tavertet Fundació Catalunya – La Pedrera 

Revisió i manteniment de la senyalització del Parc de Collserola Dilluns 3 de juny Barcelona Associació Collserola Verda 

Bioblitz Osona Dissabte 1 de juny Vic GNO i CERM-UVIC 

Festa de la Transhumància de Primavera 2019 Diumenge 2 de juny 
Sant Julià de 
Cerdanyola 

Fundació Miranda 

Dia de les papallones al Turó de Montcada Diumenge  2 juny 
Montcada i 
Reixac 

Associació ACER 

Caminades sentides Diumenge 2 de juny Sabadell Connecta COR 

Visita guiada a la Pineda de Can Camins Diumenge 2 de juny Viladecans 
Cons. per a la Protecció i la Gestió dels 
Espais Naturals del Delta del Llobregat 

Taller d’espècies invasores Dimecres 5 de juny El Masnou Biblioteca Joan Coromines  

Què hem de saber de la Vespa Velutina? Dimecres 5 de juny Valldoreix EMD de Valldoreix 

Itinerari per l’hort i realització de caixes niu Divendres 7 de juny Barcelona Fundació Joia 

Sortida al Riudebitlles Dissabte 8 de juny Riudebitlles Associació Hàbitats 

Com es rescata una tortuga marina? 
Diumenge 9 de juny 
 

El Prat de 
Llobregat 

Fundació CRAM 

Les Portes de la Natura. FESTA NATURA BARCELONA Diumenge 9 de juny Barcelona Animal Latitude 

 

http://www.setmananatura.cat/
mailto:info@setmananatura.cat
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PROVINCIA DE GIRONA 

ACTIVITAT DATA POBLACIÓ ORGANITZA 

Les 5 espècies al·lòctones més nocives de la Garrotxa (xerrada) Divendres 31 de maig 
Sant Feliu de 
Pallerols 

Agrupació Naturalista i Ecologista de la 
Garrotxa (ANEGX) 

Cens comarcal d’esparver cendrós Dissabte 1 de juny Figueres APNAE 

Fotografia nocturna a Palol d’Onyar Dissabte 1 de juny Quart Consorci de les Gavarres 

Sortida per conèixer la Fauna del Pirineu 
Diumenge 2 de juny 
 

Queralbs IAEDEN 

Netegem el Ter! Dimecres 5 de juny 
Parc del Ter 
(Colomers) 

Kayak del Ter 

Xerrada sobre la problemàtica i la gestió de les boixedes de la 
Garrotxa 

Dimecres 5 de juny 
Les Planes 
d’Hostoles 

Biblioteca Municipal Maria de Jonquers 

Voluntariat: Cens visual de tortugues al riu Fluvià Dissabte 8 de juny Serinyà Fundació Emys 

Taller d’il·lustració naturalista amb la Wäwä Dissabte 8 de juny Olot Centre Excursionista Olot 

La Teixeda de la Garrotxa Dissabte 8 de juny 
Sales de 
Llierca 

El Refugi Escola de Natura i Muntanya 

Jornada Fauna auxiliar i marges funcionals Dissabte 8 de juny Riudarenes Fundació Emys 

Jornada de Neteja i Conscienciació temàtica residus Diumenge 9 de juny Ger Refugi de la Feixa 

Aplec dels 4 rius. FESTA NATURA GIRONA Diumenge 9 de juny Girona 
Assoc. Naturalistes de Girona i Assoc. La 
Sorellona 

Festa de la tortuga. FESTA NATURA RIUDARENES Diumenge 9 de juny Riudarenes Fundació Emys 
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PROVINCIA DE LLEIDA 

ACTIVITAT DATA POBLACIÓ ORGANITZA 

Nit de Granotaires Divendres 31 de maig Barruera 
Societat Catalana d’Herpetologia i Camp 
d’Apr. de la Vall de Boí 

Sortida per conèixer els ocells esteparis dels secans orientals Dissabte 1 de juny Montgai Espais Naturals de Ponent 

#PirineusNatura Dissabte 1 de juny Son MónNatura Pirineus 

L’hora del conte a la Banqueta. IV edició. Dimecres 5 de juny Juneda ADPN La Banqueta 

Recuperació d’un camí de la Vall Fosca 
Divendres 7 de juny 
 

Vall Fosca Ajuntament de Vall Fosca 

Nit d’esmuriacs Divendres 7 de juny Belianes Biblioteca Tirant Lo Blanc 

BioBlitz als aiguamolls de Rufea Dissabte 8 de juny Lleida Associació Trenca 

FEM COMÚ! A ARRÓS DE CARDÓS 
Dissabte 8 de juny 
 

Arrós de 
Cardós 

Projecte Boscos de Muntanya 

Visita a la Reserva Natural de Sebes i tast d’oli i cervesa artesana 
Dissabte 8 de juny 
 

Flix Grup de Natura Freixe 

Seguiment de rapinyaires rupícoles 
Diumenge 9 de juny 
 

Solsona Grup de Natura del Solsonès 

Estirem lo fil Dissabte 8 de juny Llessui 
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de 
Sant Maurici 

Paisatge i arquitectura de secà Diumenge 9 de juny Torrebesses 
Centre d’Interpretació de la Pedra Seca de 
Torrebesses 
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PROVINCIA DE TARRAGONA 

ACTIVITAT DATA POBLACIÓ ORGANITZA 

Els Rapinyaires nocturns del delta Dissabte 1 de juny Deltebre 
Picampall Associació Ornitològica de les 
Terres de l'Ebre 

Retirada de plantes exòtiques de la platja de Tamarit Dissabte 1 de juny Tamarit Associació Mediambiental La Sínia 

7a Jornada Fem Francolí! Dissabte 1 de juny Tarragona Associació Aurora 

Visita a les oliveres monumentals d’Ulldecona, el seu paisatge i la 
seva problemàtica 

Dissabte 1 de juny Ulldecona Gepec- EdC 

Sargantanes de les dunes Diumenge 2 de juny Torredembarra Gepec - EdC 

Elaborem l’herbari per la nostra biblioteca Dimecres 5 de juny Creixell Bibioteca Municipal Creixell 

SORTIDA ALS TORENTS: recorregut de l’aigua Dimecres 5 de juny 
Torrents de 
Valls 

Institut d’Estudis Vallencs 

Bioblitz a la Fundació Plegadis Dissabte 8 de juny 
Sant Carles de 
la Ràpita 

Fundació Plegadis 

Descoberta de l’entorn del Bosc de la Marquesa Dissabte 8 de juny Tarragona Associació Aurora 

Bioblitz Platja Llarga de Salou Dissabte 8 de juny Salou Limonium 

Capafonts, de font a font Dissabte 8 de juny Capafonts Gepec- EdC 

Artistes al bosc Dissabte 8 de juny 
Vimbodí i 
Poblet 

Paratge Natural d’Interès Natural de 
Poblet 

II Fira de la Transició. FESTA NATURA TORREDEMBARRA Diumenge 9 de juny Torredembarra Gepec – EdC 

Cuidem l’Ebre! FESTA NATURA TORTOSA Diumenge 9 de juny Tortosa Graëllsia 
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