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La Setmana de la Natura d’enguany posa  
l’èmfasi en el vincle entre natura i salut 

 
- Per aquesta 5a edició parlem de l’estret vincle entre natura i salut, perquè conservar la natura és 

conservar la nostra salut. 

 

- Més de 180 activitats tindran lloc arreu de Catalunya del 3 a l’11 d’octubre, per conèixer els entorns 

naturals dels quals en som dependents i les persones que es dediquen dia a dia a la seva conservació. 

- La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a promoure activitats a tot Catalunya per 
conscienciar sobre la importància de conservar la natura. 
 

 

www.setmanatura.cat 
 

La crisi sanitària, social i econòmica que estem vivint en aquests temps posa de rellevància la relació 

directa de la salut de les persones amb la del nostre entorn. Ens trobem de ple a la 6a extinció massiva 

d’espècies, la primera provocada pel model de producció i consum dels éssers humans: 1 milió 

d’espècies al món es troba en perill d’extinció. 

Per això, ara més que mai, és necessària la implicació de tothom per assegurar l’equilibri dels 

ecosistemes: la salut de l’aigua dels nostres rius, l’aire que respirem, la salut de les aus, els 

pol·linitzadors o la vida del sòl que ens proveeix d’aliments. 

Més de 180 activitats tindran enlloc del dissabte 3 al diumenge 11 d’octubre arreu de Catalunya per 

apropar-nos a conèixer més sobre la fauna i la flora amb la que convivim, sobre quins perills afronten i 

com podem passar a l’acció per la seva conservació. 

L’any passat es van organitzar més de 400 activitats a les que hi van passar més de 30.000 persones. 

Aquest any, tot i la situació de pandèmia, s’han pogut organitzar més de 180 activitats combinant 

format on-line o presencial. 

 

#Naturaéssalut 

Aquest any volem posar el focus en el vincle entre natura i salut. Per això convidem a tothom a 

participar a la campanya ‘Natura és Salut’. Per participar, només s’ha de fer una foto amb un cartell on 

aparegui el hashtag #NaturaésSalut i publicar-la a les xarxes socials, etiquetant la @setmananatura 

Convidem també a compartir-ho tot explicant quina relació hi ha entre la salut de la natura i la salut de 

les persones. En aquest enllaç trobareu alguns arguments per ajudar en aquesta reflexió. 

 

 

 

 

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/
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Activitats 

Amb una combinació d’activitats presencials en petit format i virtuals, aquest any celebrarem la 5a 

edició de la Setmana de la Natura per posar en valor la tasca diària de persones i organitzacions que 

dediquen el seu dia a dia a millorar l’estat de conservació del nostre entorn, i per reivindicar la 

necessitat d’un canvi de mirada urgent respecte a la relació de les persones amb la natura. 

Podrem gaudir de sortides guiades pels parcs naturals de Catalunya en petits grups, xerrades virtuals per 

conèixer com participar amb les entitats ambientals, veure anellaments d’ocells, activitats d’educació 

ambiental per tota la família, conta-contes, exposicions de llibres de natura a les biblioteques... i molt 

més! 

Es poden consultar al mapa de la web, o agrupades per categories: activitats on-line, descobrim els 

ocells, llegeix natura (activitats a les biblioteques) o voluntariat ambiental. 

 

Vídeo promocional 

 

El vídeo promocional de la Setmana Natura 2020 posa l’èmfasi en la tasca incansable de les entitats 

ambientals i les persones que hi participen per conservar la natura, la base de les nostres vides.  

Es poden veure algunes de les accions de voluntariat que realitzen aquestes entitats per implicar les 

persones del territori en el coneixement i la cura del seu entorn natural, i els rostres de les persones 

que conformen aquestes entitats. 

Es pot compartir a través d’aquest enllaç: https://youtu.be/45xgZobNBnw 

 

 

 

La Setmana de la Natura és un esdeveniment organitzat per la Xarxa per a la Conservació de la Natura, amb el 
suport de l’Obra Social la Caixa i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona. 

 

 

Imatges adjuntes a la Nota de Premsa: 

Imatge 1 – Cartell Setmana Natura 2020 

Imatge 2 – Mostreig de macroinvertebrats, activitat de la Setmana Natura de 2017. Autoria: Associació la Sorellona 

Imatge 3 – Acció de voluntariat entorn la pedra seca, activitat SN 2019. Autoria: Fundació Catalunya la-Pedrera 

Imatge 4 – Imatge de la Muntanya d’Alinyà. 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/#!/llistat
https://setmananatura.cat/2020/category/que-vols-fer/online/
https://setmananatura.cat/2020/category/que-vols-fer/essers-de-la-nit/
https://setmananatura.cat/2020/category/que-vols-fer/essers-de-la-nit/
https://setmananatura.cat/2020/category/que-vols-fer/llegeix-natura/
https://setmananatura.cat/2020/category/que-vols-fer/voluntariat/
https://youtu.be/45xgZobNBnw
https://setmananatura.cat/2020/difon-la-setmana-natura/

