
5 El material que s’util itzi per a
l’activitat ha de ser                  i
les pràctiques del plantejament
i desenvolupament de l’activitat
han de ser                        amb el
medi ambient.

En aquest sentit, des de l’organització de la
Setmana Natura, aconsellem no organitzar
activitats que aglutinin un nombre determinat
de persones (10 o més) en espais i  moments
vulnerables per la biodiversitat, com per
exemple la nidificació d’algunes aus. Si teniu
dubtes sobre la idoneïtat de l’activitat que
esteu plantejant, podeu escriure'ns a
info@setmananatura.cat i us assessorarem.

3 Han de ser activitats 

Si la participació a l ’activitat té un cost,
l ’aportació de les persones participants ha
d’anar destinat a un projecte de
conservació de la natura o millora del
medi ambient, o a una associació o
fundació ambiental. No es publicaran
activitats organitzades amb ànim de lucre.

El compliment de les mesures de seguretat per a la prevenció de la
Covid-19 és responsabilitat de l’entitat organitzadora de cada activitat.
La Xarxa per la Conservació de la Natura recorda i recomana l’obligat
compliment d’aquestes mesures, no obstant no se’n fa responsable. 7

COM HAN DE SER LES ACTIVITATS?

1 Totes les activitats han de
promoure la                       
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .o la millora
del medi ambient a través
de la conscienciació i
sensibilització ambiental.

Fem més gran, enfortim i
visibilitzem plegats la
comunitat de persones i
organitzacions implicades
en la conservació de la
natura.

Farem difusió* de la
vostra activitat a
través de la web

setmananatura.cat, 
les xarxes socials, els
padrins i padrines de
la Setmana Natura i a

través del contacte
amb mitjans de

comunicació
(generalistes i locals).

Cada participant rebrà
un braçalet de cotó
solidari #setmananatura
elaborat amb Maresmon.

                         d’activitats sempre que
compleixin amb l’objectiu transversal de
promoure la conservació de la natura:
sortides de descoberta de la natura i
bioblitzs, accions de voluntariat ambiental
per la millora dels habitats, la mobilitat
sostenible o contra el malbaratament
alimentari,  tallers d’educació ambiental,
xerrades, conferències i projeccions,
mostres, exposicions i jornades de portes
obertes, gimcances i jocs, entre d’altres.

4

En cas d’organitzar una jornada de
voluntariat ambiental, podeu consultar
el decàleg de bones pràctiques

2 Les activitats s’han de
realitzar entre                
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . juny. També
s’admetran activitats que
tinguin lloc dos dies abans,
però no més enllà.

REQUISITS PER ORGANITZAR
UNA ACTIVITAT PER LA 

QUI POT ORGANITZAR ACTIVITATS?
Qualsevol coŀlectiu pot organitzar una
activitat per la Setmana de la Natura:
associacions, fundacions, escoles,
instituts, grups de lleure, administracions
públiques, biblioteques, museus, parcs
naturals, empreses…

No s’admetran activitats proposades per
particulars

  
Si vols organitzar una activitat i  no tens
un coŀlectiu amb qui fer-ho, posa’t en
contacte amb les entitats ambientals
actives d’arreu de Catalunya

6 Totes les activitats
organitzades han de comptar
amb l’                     de l’òrgan
competent de l’espai on es
realitzi.  Per tant, abans de
l’organització de l’activitat,
l ’entitat organitzadora es fa
responsable de contactar
amb l’ajuntament, parc
natural, consorci o propietat
privada, segons pertoqui.

COM US BENEFICIA LA
PARTICIPACIÓ A LA
SETMANA DE LA NATURA?

*Des de l'organització fem difusió de les activitats, però
no ens encarreguem ni de gestionar inscrits, ni de les
possibles assegurances a contractar per les activitats
que s'organitzen, ni assumim cap responsabilitat en el
bon desenvolupament de l'activitat.

sense ànim de lucre.

Tipologia lliure 

conservació 
de la natura

el 22 de 
maig al 5 de

sostenible

respectuoses

autorització

Organitza: Amb el suport de:

https://www.maresmon.org/
https://voluntariatambiental.cat/recursos/bones-practiques-en-voluntariat-ambiental/
https://voluntariatambiental.cat/mapa-dentitats/

