
Amb el suport de Organitza 



PASSA A L’ACCIÓ 

Amb les entitats ambientals! 
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 Què és? 

Durant la Setmana de la Natura tindran lloc arreu de Catalunya 
moltes activitats per conèixer com passar a l’acció per frenar la 
crisi ecològica que viu actualment la societat. 
 
Al voltant del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, 
diferents biblioteques, parcs naturals, associacions, fundacions, 
ajuntaments, administracions, escoles o empreses organitzen en 
total més de 400 activitats o accions de voluntariat arreu de 
Catalunya per la conservació de la natura. 

Qui l’organitza? 

La Xarxa per a la Conservació de la Natura és 
una xarxa que aglutina 160 organitzacions 
dedicades a conservar la natura arreu de 
Catalunya, a través de la custòdia del territori i 
el voluntariat ambiental. 
+info 
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https://xcn.cat/qui-som/la-xcn-missio-visio-valors/
https://xcn.cat/qui-som/la-xcn-missio-visio-valors/
https://xcn.cat/qui-som/la-xcn-missio-visio-valors/


Què es va fer al 2019? 
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400 activitats organitzades 
Voluntariats, visites guiades, exposicions, tallers, 
conferències, concursos.... 

230 organitzadors 
Associacions, fundacions, ajuntaments, administracions, 
escoles, biblioteques, museus, universitats o empreses 

30.000 persones participants 

Personalitats reconegudes 
Persones famoses que difonen la Setmana Natura: Ada 
Parellada, Albert Bosch, Andrea Motis, Eduard Costa, 
Txarango, Roba Estesa 

#llegeixnatura 



Braçalets 
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La participació de la societat a la Setmana Natura va augmentant any rere any. Com a símbol, s’entrega a 
cada participant en una activitat un braçalet amb la frase #setmananatura. Aquests són elaborats amb la 
col·laboració de l’entitat social MaresMon.   

 

Dona a conèixer el teu compromís amb el medi ambient amb el braçalet de la #setmananatura ! 

http://www.maresmon.org/


Biodiversitat 

Pel Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, el tema 
principal serà la BIODIVERSITAT. 
 
L’actual ritme de pèrdua de biodiversitat  al planeta 
posa en risc la provisió per la nostra societat dels 
serveis que aporten els ecosistemes.  
 
Serveis com la pol·linització, la fixació de carboni, 
l’ermoteïment d’inundacions o la purificació d’aigua. 
 
El càlcul per Catalunya del Living Planet Index (LPI), 
evidencia que el 75% de la fauna i flora estan en risc. 
 
Hi ha una llarga llista d’espècies animals i vegetals que 
no tenen garantida la supervivència a Catalunya. 
 

Cal una acció ràpida i ferma! 
 
Les pèrdues de biodiversitat més significatives s’estan 
produint en els boscos madurs, hàbitats agraris, aigua 
dolça i litorals, com a conseqüència directa de l’activitat 
humana. 

Durant la Setmana Natura, PASSA A L’ACCIÓ per la biodiversitat, amb les entitats ambientals! 

1 milió d’espècies  
al món està en perill 
d’extinció 

Les accions humanes han 
alterat severament: 

75% medi terrestre 
40% medi marí 

75% d’espècies 
de flora i fauna, presenten 
un estat de conservació 
desfavorable 

A CATALUNYA 

58% dels hàbitats 
d’interès comunitari tenen 
un estat de conservació 
desfavorable 

Per què cal passar a l’acció? 
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AL MÓN 

https://setmananatura.cat/2020/la-perdua-de-biodiversitat-2/


Com hi pot participar la teva 
biblioteca? 
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Organitza una activitat... 

Vesteix la biblioteca de natura 

Cerca la col·laboració amb entitats ambientals 

Porta la biblioteca a un entorn natural 

Escull un tema relacionat amb la biodiversitat i omple la vostra 
biblioteca de llibres, braçalets i decorats de natura. 

Cerca les entitats que actuen a prop de la teva biblioteca i 
organitzeu una activitat conjuntament. 

Fes una exposició de llibres de natura, una sortida guiada, un 
recital de poesia  o una trobada d’un club de lectura a l’entorn 
natural més proper a la teva biblioteca. 

Trobaràs les activitats de la teva i 
la resta de biblioteques a 
l’etiqueta ‘Llegeix Natura’: 

#llegeixnatura 

https://setmananatura.cat/2020/category/que-vols-fer/llegeix-natura/


Com hi pot participar la teva 
biblioteca? 
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Alguns exemples d’activitats que es poden realitzar: 

- Parada exterior amb el fons documental ambiental 

- Conta-contes per infants  

- Clubs de lectura de natura i medi ambient 

- Xerrades sobre conservació de la natura i el medi ambient 

- La biblioteca a l’espai natural més proper del poble o ciutat 

- Tallers d’escriptura, o rutes literàries pels parcs naturals 

- Passes de documentals ambientals               

- Exposicions de fotografia de natura 

- Recitals de poesia sobre natura  

 

...i moltes més! 

 

Si tens dubtes, escriu-nos a info@setmananatura.cat 



Com hi pot participar la teva 
biblioteca? 

Les biblioteques esdevenen un agent clau per implicar a la 
ciutadania en el coneixement i en la cura de la natura i el 
territori.  

La Setmana de la Natura és una oportunitat especial per 
donar a conèixer el fons documental ambiental de Catalunya 
i per apropar el medi natural a la ciutadania a través de la 
lectura. 

Organitza una activitat i introdueix-la a www.setmananatura.cat 

Pensa què esteu fent o podeu fer des de la vostra biblioteca per evitar la pèrdua de 
biodiversitat. 

Cerqueu la col·laboració amb les entitats ambientals del vostre entorn més proper, 
segur que us poden aportar coneixement i eines per les activitats. 

Escolliu un tipus d’activitat (xerrada, exposició, taller, sortida guiada, voluntariat, etc.) 

Decidiu el lloc de l’activitat, el dia i l’hora, així com els requisits de participació i el 
mètode d’inscripció. Recorda que ha de ser entre el 24 de maig i el 5 de juny. 

Introduïu la informació de l’activitat a la web setmananatura.cat. Penseu en publicar-la 
el més aviat possible (teniu temps fins el 8 de maig, per poder enviar els braçalets). 
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I en uns dies rebreu els braçalets per repartir als participants! 6 



Exemples d’activitats 
d’altres anys 

Setmana de la Natura. Del 24 de maig al 5 de juny de 2020. 

Les 5 espècies al·lòctones més nocives de la 
Garrotxa 

Organitzadors: Biblioteca de Sant Feliu de Pallerols, 
Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 

Amb la col·laboració de l’Agrupació Naturalista i 
Ecologista de la Garrotxa (ANEGx). 

Dia, hora i lloc: Divendres 31 de maig de 19h a 20h. 

Xerrada sobre  espècies invasores com la papallona del 
boix o la vespa asiàtica.  

+info 

Xerrada sobre el Parc de Sant Llorenç del Munt 
i l’Obac 

Organitzador: Biblioteca districte 4 de Terrassa 

Amb la col·laboració del Centre excursionista de Terrassa. 

Dia, hora i lloc: Dimecres 5 de juny de 18h a 19h 

Xerrada per part del centre excursionista per conèixer 
diferents passejades possibles per fer al Parc Natural de 

Sant Llorenç del Munt i l’Obac. 

+info 

https://setmananatura.cat/2019/activitat/xerrada-sobre-les-5-especies-alloctones-mes-nocives-de-la-garrotxa/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/xerrada-sobre-les-5-especies-alloctones-mes-nocives-de-la-garrotxa/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/xerrada-passejades-per-sant-llorenc-del-munt-i-lobac/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/xerrada-passejades-per-sant-llorenc-del-munt-i-lobac/


Exemples d’activitats 
d’altres anys 
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Exposició Llegeix Natura 

Organitzador: Biblioteca Tirant lo Blanc 

Dia, hora i lloc: del 24 de maig al 9 de juny. 

Selecció de llibres de temàtica naturalista i ambiental  
per totes les edats. 

+info 

Sortida a l’espai natural del Gorg de Creixell 

Organitzador: Biblioteca de Creixell 

Dia, hora i lloc: Dijous 6 de juny de 18h a 20h 

Sortida des de la Biblioteca del poble fins  el Gorg de 
Creixell per conèixer i fotografiar el paisatge, la fauna i la 

flora del lloc.  

+info 

https://setmananatura.cat/2019/activitat/llegeix-natura/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/llegeix-natura/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/descobrim-lespai-natural-del-gorg-de-creixell/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/descobrim-lespai-natural-del-gorg-de-creixell/


Ajuda’ns a difondre la 
Setmana Natura! 
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Per poder donar a conèixer la Setmana de la Natura 

necessitem la col·laboració de tots vosaltres! 

Utilitza els materials de difusió durant les setmanes prèvies a la 
Setmana Natura. Amb el hashtag #setmananatura i #llegeixnatura 
a xarxes socials arribarem a més persones interessades! 

#llegeixnatura 

https://setmananatura.cat/2020/difon-la-setmana-natura/


Contacta’ns 

 
info@setmananatura.cat 

938 86 61 35 // 687 74 92 68 

@SetmanaNatura 
 

@SetmanaNatura 
 

Facebook.com/SetmanaNatura 
 

687 74 92 68 
 
 

Consulta tota la informació a:           www.setmananatura.cat 

https://twitter.com/SetmanaNatura
https://twitter.com/SetmanaNatura
https://www.instagram.com/setmananatura/
https://www.instagram.com/setmananatura/
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://twitter.com/SetmanaNatura
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://www.instagram.com/setmananatura/
http://www.setmananatura.cat/

