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Finalitza la 5a edició de la Setmana de la Natura  

amb una gran participació! 
 

 

- Durant 10 dies s’han realitzat a Catalunya un total de 224 activitats per posar en valor el 

coneixement i la conservació de la natura. 

 

- Fins a 187 organitzacions públiques i privades s’han sumat a la iniciativa, compartint el 

missatge que natura és salut. 

www.setmanatura.cat 
 

Entre el 3 i l’11 d’octubre s’ha celebrat arreu de Catalunya la Setmana de la Natura, amb la organització 

de centenars d’activitats per conscienciar sobre la importància de conservar la natura de la que 

formem part les persones. 

S’ha pogut participar a una gran diversitat d’activitats presencials de petit format o on-line: jornades de 

voluntariat ambiental per extreure plantes exòtiques invasores, recollides de residus, plantacions; 

tallers per aprendre sobre la biodiversitat que ens envolta, anellaments científics d’ocells, construcció 

de caixes niu o hotels d’insectes; sortides guiades per conèixer la natura del nostre entorn, xerrades 

sobre els projectes de les entitats, exposicions de llibres de natura a les biblioteques... 

Més de 180 organitzacions públiques i privades (com entitats ambientals, ajuntaments, parcs naturals, 

consorcis, escoles, biblioteques, etc.) s’han sumat a la celebració d’aquesta 5a edició de la Setmana de 

la Natura organitzant activitats arreu del territori català. 

Tot i la situació de pandèmia, s’han pogut realitzar més de 220 activitats presencials amb aforaments 

limitats o on-line accessibles a tothom, posant de relleu la interrelació entre natura i salut.  

Natura és salut 

Aquest any hem vist com de vulnerables són les vides humanes davant una pandèmia global que ho ha 

trastocat tot. Ser conscients d’aquesta vulnerabilitat alhora ens ha ajudat a entendre la dependència de 

les persones amb la natura i el seu bon estat de conservació, perquè d’altra manera no podrem gaudir 

de tot allò que fa possible la vida: els aliments, el territori, la qualitat de l’aire, de l’aigua, etc. 

Persones reconegudes de la cultura, la comunicació, els esports o la gastronomia s’han sumat a la 

campanya #NaturaésSalut publicant una foto amb aquest hashtag, com per exemple l’Ada Parellada, la 

Pilar Sampietro, la Cori Calero o l’Albert Bosch.  

Moltes entitats també s’hi ha sumat publicant la seva imatge sota el mar, com Submon, o elaborant la 

frase Natura és Salut amb elements naturals de l’entorn, com va fer l’ADENC. Un total de 225 

publicacions només a Instagram amb el hashtag #NaturaésSalut visibilitza la necessitat de vincular la 

conservació de la natura amb la salut de les persones, ja que sense natura no hi ha vida. 

file:///G:/XCN/02_Setmana%20Natura/5a_SN_20/0_Reorganitzacio_postcovid19/Missatges/Naturaessalut/www.setmanatura.cat
https://setmananatura.cat/2020/2020/09/21/sumat-a-la-iniciativa-naturaessalut/
https://www.instagram.com/explore/tags/natura%C3%A9ssalut/
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Activitats on-line 

Algunes de les activitats on-line han quedat registrades i es poden consultar per saber més sobre la 

tasca diària de les entitats ambientals per la conservació de la natura. 

A través de breus càpsules de vídeos de dos minuts, cada dia de la setmana s’ha donat a conèixer una 

entitat de les Terres de l’Ebre amb la Ruta de la Custòdia del projecte Custòdia pel Desenvolupament. 

Amb aquestes càpsules es pot conèixer el GEPEC, la Fundació Plegadis, Món Natura Delta, SEO-Birdlife, 

Picampall, Graëllsia, Grup Natura Freixe i Arabogues. 

El Grup de Natura Freixe, situat  a la Reserva Natural de Sebes a Flix, ha donat a conèixer amb una 

xerrada on-line els projectes que desenvolupen per conservar o millorar la biodiversitat d’aquest entorn 

de la Ribera d’Ebre i com participar-hi. 

El Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans (GEPEC) ha explicat les diferents àrees i formes de 

participació amb l’entitat a través d’una jornada de portes obertes on-line: ajudar en la protecció de la 

tortuga babaua, fer voluntariat al bosc mediterrani, o ajudar en la recuperació de platges. 

Protegir els dofins amb la implicació dels pescadors és un dels objectius de Submon i així ho treballen a 

través del projecte Dofins de Tramuntana, el qual van explicar a través d’un live a Instagram. 

 

Qui som? 

La Setmana de la Natura és una campanya coordinada des de la Xarxa per a la Conservació de la Natura 

(XCN) una entitat que aglutina més de 140 organitzacions dedicades a difondre el coneixement sobre la 

natura i a millorar l’estat dels entorns naturals a Catalunya a través de la implicació de la societat. 

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

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

 

 

Imatges adjuntes a la Nota de Premsa: 

Imatge 1 – Campanya #NaturaésSalut per la Laia Botey de Som Natura. Autoria: Som Natura. 

Imatge 2 – Campanya #NaturaésSalut sota el mar de Submon. Autoria: Submon. 

Imatge 3 – Activitat d’observació d’aus al Montsià. Autoria: GEPEC-Edc. 

Imatge 4 – Mostreig de deixalles marines a la platja de l’Ametlla de Mar. Autoria: Graëllsia. 

Imatge 5 – Taller de biodiversitat a l’entorn de Montferri. Autoria: Associació mediambiental la Sínia. 

Imatge 6 – Frase Natura és Salut amb elements naturals durant una sortida de botànica amb l’entitat ADENC. 
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. 

https://setmananatura.cat/2020/activitat/la-ruta-de-la-custodia/
https://www.instagram.com/tv/CF4IpOVg7Ud/
https://www.instagram.com/tv/CF6tskZgVwK/
https://www.instagram.com/tv/CF9SzF8g5OZ/
https://www.instagram.com/tv/CF_3SWAAboX/
https://www.instagram.com/tv/CGCpDRWAu1f/
https://www.instagram.com/tv/CGFBEjCArG8/
https://www.instagram.com/tv/CGHl15cg3hU/
https://www.instagram.com/tv/CGKKLuSAAsZ/
https://www.youtube.com/watch?v=V0Kyn-8R8qc&ab_channel=ReservaNaturaldeSebes-Flix
https://setmananatura.cat/2020/activitat/jornada-virtual-de-portes-obertes/
https://setmananatura.cat/2020/activitat/coneix-a-submon-amb-el-projecte-dofinsdetramuntana/
https://www.instagram.com/p/CGFvE1ZKxDK/
https://xcn.cat/
https://xcn.cat/
https://setmananatura.cat/2020/activitat/dia-mundial-de-les-aus-al-montsia/
https://setmananatura.cat/2020/activitat/biodiversitat-del-riu-gaia-a-lentorn-de-montferri/
https://setmananatura.cat/2020/activitat/sortida-de-botanica-a-collserola/
https://setmananatura.cat/2020/difon-la-setmana-natura/

