
Organitza: Amb el suport de: Dossier de premsa
22 maig al 5 de juny

Del 22 de maig
al 5 de juny

celebrem la...
SETMANA DE LA

NATURA



T'esperen...

Més de 400 activitats
arreu de Catalunya
Sortides i tallers de natura
Rutes guiades
Voluntariat
Xerrades
Exposicions

... i molt més!

setmananatura.cat



La Setmana de la Natura és una campanya dirigida a
promoure activitats a tot Catalunya per conscienciar
sobre la importància de tenir cura de la natura i el
territori tot implicant la ciutadania en la conservació
de la natura i la millora del medi ambient.

Enguany donarà el seu tret de sortida amb el Dia
Internacional de la Diversitat Biològica (22 de maig),
per recordar la necessitat de la preservació de la
biodiversitat, i finalitzarà amb el Dia Mundial del Medi
Ambient (5 de juny) per visibilitzar la necessitat
d’implicar-nos col·lectivament per evitar les pitjors
conseqüències de l’emergència climàtica i ecològica. 

1.  Què és?
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La Setmana de la Natura és un esdeveniment
organitzat per la Xarxa per a la Conservació de la
Natura (XCN). 

La XCN és una entitat sense ànim de lucre de segon
nivell declarada d'utilitat pública. Reuneix més de 170
organitzacions dedicades a conservar la natura
arreu de Catalunya, a través de la custòdia del
territori i el voluntariat ambiental.

La Setmana de la Natura compta amb el suport del
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i
Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, i amb
la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

2.  Qui l'organitza?
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xcn.cat

https://xcn.cat/


L’actual ritme de pèrdua de biodiversitat al planeta
posa en risc la provisió per la nostra societat dels
serveis que aporten els ecosistemes i que són
crucials per al sosteniment de la vida. Serveis com la
pol·linització, la fixació de carboni, l’esmorteïment
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.

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. 

És necessari i urgent que siguem conscients de la
repercussió que tenen les nostres accions en
l’acceleració i augment de problemàtiques
ambientals que cada cop veiem amb més
freqüència, com ho és la davallada de la
biodiversitat.

3.  Per què cal passar a l'acció per la natura?
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4.  Efemèrides ambientals

22 maig - Dia Internacional de la Diversitat Biològica

24 maig - Dia Europeu dels Parcs

5 juny - Dia Mundial del Medi Ambient
Des de les Nacions Unides, en el marc del Dia Mundial del
Medi Ambient, 5 de juny de 2022, situen el lema "Only One
Earth" al centre per recordar que només tenim un planeta, i
per tant, hem de passar a l'acció per evitar les pitjors
conseqüències de la triple emergència planetària: la
climàtica, la pèrdua d'hàbitats i la contaminació.

#NomésUnPlaneta

#OnlyOneEarth

#SetmanaNatura
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5.  Com hi puc participar?
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La Setmana de la Natura representa una oportunitat per
totes les persones d’arreu de Catalunya, des de grans a
petits, per apropar-se a conèixer les problemàtiques
ambientals del territori i com implicar-se en la seva
millora.

Les més de 400 activitats que tindran lloc del 22 de
maig al 5 de juny són organitzades per tot tipus de
col·lectius: ajuntaments, entitats ambientals, escoles,
museus, biblioteques, Parcs Naturals i consorcis, entre
d’altres.

Consultant la web setmananatura.cat es poden cercar
les activitats segons la zona geogràfica, la temàtica, el
tipus d’organitzador, el dia o el tipus de públic.

https://setmananatura.cat/2022/mapa-dactivitats/#!/llistat


5.2  Braçalets #setmananatura
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Amb la participació a la Setmana de la Natura, els
assistents s’emportaran el clàssic braçalet verd,
elaborat amb la col·laboració de Maresmon, una entitat
social de Manlleu dedicada a promoure la inserció
laboral.

Lluint el braçalet de la setmana es podrà mostrar el
compromís i la implicació amb la conservació de la
natura, i la participació a un dels majors esdeveniments
de participació ciutadana pel medi ambient.

També s’anima als participants a publicar les seves
fotografies de les activitats amb el braçalet verd i
l’etiqueta #setmananatura, tot donant a conèixer les
múltiples formes de participació ambiental que podem
trobar arreu del territori.



6.1. Activitats destacades Terres de l'Ebre
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La Cursa de les Cigonyes és una cursa
solidària per promoure la conservació de la
natura i la lluita contra el canvi climàtic.

Tots els beneficis obtinguts amb les
inscripcions a la Cursa de les Cigonyes es
destinaran a la creació i manteniment d’un
oasi de pol·linitzadors a la Reserva Natural de
Sebes per tal de protegir-los davant els
efectes del canvi climàtic.

Cursa de les Cigonyes
Organitza: Grup Natura Freixe
Dissabte, 28 de maig.
Reserva Natural de Sebes, Flix.

Més informació

El taller té per objectiu explicar el paper dels
rapinyaires en els ecosistemes, les seves
funcions en la piràmide ecològica, i els
problemes de conservació que més els
afecten. A través de l'activitat, es podrà
conèixer diferents espècies de rapinyaires,
tant nocturns com diürns en directe.

Rapinyaires nocturns i
diürns, els nostres aliats
Organitza: Associació l'Aube
Dissabte, 28 de maig.
Móra la Nova.

Més informació

Activitat de neteja del fons marí i de les
roques del litoral amb tècniques de snorkel. 
L'activitat se centrarà en la difusió de la
problemàtica ocasionada per la proliferació
de Residus Solguts Urbans (RSU),
especialment plàstics, al mar i la seva deriva
en la incorporació a la cadena tròfica
d’espècies marines. 

Neteja de roques i fons marí
Organitza: Graëllsia
Diumenge, 5 de juny.
L'Ametlla de Mar.

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/cursa-de-les-cigonyes/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/rapinyaires-nocturns-i-diurns-els-nostres-aliats/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/connecta-amb-la-mar-neteja-de-roques-i-fons-mari-a-la-platja-de-lestany-podrit/


6.2. Activitats destacades Camp de Tarragona
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Al llarg de l'activitat, els participants
coneixeran al detall el món dels invertebrats a
través de lupes, microscopis i altres estris
d’augment. Després es construirà un hotel
d’insectes per instal·lar-la a l’entrada del
centre, junt amb una plantació de flora per
atraure insectes pol·linitzadors.

Hotel d’insectes i jardí de
pol·linitzadors
Organitza: CREAC
Dissabte, 28 de maig.
Calafell.

Més informació

Farem una passejada per la platja natural de
Tamarit on explicarem el projecte de
recuperació del sistema dunar. Comentarem
el bosc de ribera del Gaià i la fauna que hi
habita. Per acabar, a L’Hort de la Sínia,
visitarem el centre de cria de tortuga de terra.

Descobreix l’entorn
natural de Tamarit
Organitza: L'Hort de la Sínia
Diumenge, 29 de maig.
Altafulla.

Més informació

Es coneixerà el valor natural d'aquest espai de
2,5 ha; que alberga la darrera roureda litoral
del baix Foix; i del mètode; basat en l'estudi de
successions ecològiques, desenvolupat per a
recuperar aquest bosc caducifoli singular: La
Plantació en Laberint. Després farem tasques
de manteniment i de millora de l'espai.

Jornades de Restauració
Ambiental de les Bassetes
Organitza: ARBA Litoral
Diumenge, 5 de juny.
Cubelles.

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/hotel-dinsectes-i-jardi-de-pollinitzadors/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/descobreix-lentorn-natural-de-tamarit/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/jornades-de-restauracio-ambiental-de-les-bassetes-2022/


6.2. Activitats destacades Barcelona
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Conjunt d'activitats lúdiques i familiars per
celebrar la setmana de la natura, promovent
el seu coneixement i conservació.
Espectacles infantils, espai de descoberta
musical “Sonarium”, jocs gegants “Animàlia”, 
 Tallers de capses niu i jardineria, activitats
creatives, entre d'altres.

Festa de la Setmana de la
Natura "Només un planeta!"
Organitza: Aj. de Cornellà de Llobregat
Dissabte, 28 de maig.
Cornellà de Llobregat.

Més informació

En aquesta sessió pràctica, a més d’aprendre
sobre la natura que ens envolta, es
col·laborarà en la millora del Bosc Turull i la
seva biodiversitat i en el manteniment del
viver forestal de DEPANA. Juntes cuidem el
verd urbà!

Jornada comunitària per la
biodiversitat del Bosc Turull
Organitza: Bosc Turull
Dissabte, 4 de juny.
Barcelona - Barri de Vallcarca.

Més informació

Realització d’una jornada de voluntariat on es
participarà en la restauració d’un espai
degradat, amb espècies autòctones i retirada
d’espècies al·lòctones, així com la seva
identificació.

Restauració de marges per
a la biodiversitat
Organitza: Temps de Saó
Diumenge, 5 de juny.
Mataró.

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/festa-setmana-de-la-natura-nomes-un-planeta/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/jornada-comunitaria-per-la-biodiversitat-del-bosc-turull/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/restauracio-de-marges-per-a-la-biodiversitat/


6.2. Activitats destacades Lleida
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Amb aquest taller aprendrem les nocions
bàsiques per dibuixar l'entorn natural. A més,
coneixerem com funciona una llibreta
d'aquestes característiques i aprendrem les
tècniques bàsiques de dibuix per portar-la a
terme.

Taller de dibuix científic i
naturalista
Organitza: Espais Naturals Ponent
Dissabte, 28 de maig.
Castelldans.

Més informació

Es durà a terme el ja tradicional conta-contes
adreçat als més menuts de casa en
col·laboració amb la Biblioteca Joan Duch i
l'Ajuntament de Juneda. Es complementarà
amb l'alliberament d'una au recuperada del
Centre de Fauna recuperada de Vallcalent.

Hora del conte al Parc
Natural de la Banqueta
Organitza: La Banqueta de Juneda
Dissabte, 4 de juny.
Juneda.

Més informació

Visita organitzada per conèixer les
instal·lacions i les tasques que es fan en el
centre de recuperació fauna salvatge de
Vallcalent

Visita centre recuperació
fauna salvatge
Organitza: Forestal Catalana
Diumenge, 5 de juny.
Lleida.

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/fem-una-llibreta-de-camp-taller-de-dibuix-cientific-i-naturalista/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/hora-del-conte-al-parc-natural-de-la-banqueta/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/visita-centre-recuperacio-fauna-salvatge/


6.2. Activitats destacades Catalunya Central
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Sortida per conèixer els ocells al llarg del riu
Llobregat. És una zona on podrem detectar
unes 40 espècies d’ocells, algunes
d’aquàtiques, com el blauet o la polla d’aigua,
però també travessarem zones de camp i
bosc on podrem detectar espècies com ara el
capsigrany i el cruixidell.

Sortida ornitològica
Organitza: Som Natura Pla de Bages
Diumenge, 29 de maig.
Sant Fruitós de Bages. 

Més informació

Cens d'oreneta cuablanca a Monistrol de
Calders amb voluntaris del municipi.
Els participants hauran de dur un telèfon
mòbil i prismàtics, ja que l'activitat de ciència
ciutadana es realitzarà amb una aplicació
mòbil, i es distribuiran grups per diferents
zones.

Cens d’oreneta cuablanca
Organitza: El FANAL Grup Ecologista
del Moianès
Divendres, 3 de juny.
Monistrol de Calders.

Més informació

Anellament d’ocells amb Joan Pujol
(Anellador de l'Institut Català d'Ornitologia)
a Cal Rosal. Es podran conèixer la gran
diversitat d'aus del Berguedà.

Anellament d'ocells
Organitza: Grup de Defensa de la
Natura del Berguedà
Diumenge, 5 de juny.
Cal Rosal (Berga).

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/sortida-ornitologica/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/cens-doreneta-cuablanca-a-monistrol-de-calders/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/anellament-docells/


6.2. Activitats destacades Pirineus
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Us proposem celebrar el Dia Europeu dels
Parcs descobrint dos dels pobles de les Valls
de Valira, Ars i Asnurri, en un senzill recorregut
pels límits del Parc Natural de l’Alt Pirineu. La
proposta forma part de l'agenda d'activitats
de les 'Rutes a peu per l'Alt Urgell'.

Rutes a peu per l’Alt Urgell
Organitza: PN de l'Alt Pirineu
Dimecres, 25 de maig.
Ars.

Més informació

El bosc de Gresolet és protagonista de les
primeres campanyes conservacionistes a
Catalunya, cap a principi de 1920. Va ser
catalogat al 1982, juntament amb el massís
del Pedraforca. A la zona hi ha una molt ben
conservada fageda, on trobem arbres
monumentals com el Faig Gros o el Setrill.

La Fageda, un bosc
centreeuropeu
Organitza: PN del Cadí - Moixeró
Dissabte, 28 de maig.
Saldes.

Més informació

L'activitat proposa un recorregut
d'interpretació de la natura: veurem i
parlarem d'algunes de les espècies més
representatives de la zona, també sobre les
interaccions entre organismes i medi que
teixeixen el nostre ecosistema. Veurem que
la natura sempre és molt més del que som
capaços d'imaginar.

Itinerari naturalista pel Grau
del Gat
Organitza: Museu de les Mines de Cercs
Dissabte, 4 de juny.
Fumanyà.

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/passege-dars-a-asnurri-pel-dia-europeu-dels-parcs/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/la-fageda-un-bosc-centreuropeu/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/itinerari-naturalista-pel-grau-del-gat/


6.2. Activitats destacades Girona
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En el dia de la biodiversitat us proposem ser
voluntaris per la natura tot fent un passeig per
descobrir part de l’Albera Marítima fent un
itinerari per Cap Ras. Coneixerem com
funciona i l’aplicació Inaturalist.org, on
podrem aportar dades a aquest projecte de
ciència ciutadana.

Voluntariat per la biodiversitat
de l’Albera marítima
Organitza: Som Mar
Diumenge, 22 de maig.
Llançà.

Més informació

L’Aplec dels rius és una festa en format de
reivindicació cívica del patrimoni fluvial gironí,
tant a nivell natural, com cultural i social. El
caràcter de l’aplec vol ser festiu i participatiu,
amb activitats lúdiques, educatives i de
sensibilització per tots els públics.

Aplec dels 4 rius
Organitza: Naturalistes de Girona i
Associació la Sorellona
Dissabte, 28 de maig.
Girona.

Més informació

El dissabte 4 de juny, la Fundació Emys
celebra, un any més, un esdeveniment lúdic
i festiu per donar a conèixer la seva tasca de
conservació de la natura i custòdia del
territori, on es podrà gaudir d'activitats de
natura com un anellament d'ocells o
seguiment de papallones, xerrades, tallers i
concerts.

6a Festa de la Tortuga
Organitza: Fundació Emys
Dissabte, 4 de juny.
Can Moragues (Riudarenes).

Més informació

https://setmananatura.cat/2022/activitat/voluntariat-per-la-biodiversitat-de-lalbera-maritima/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/aplec-dels-4-rius/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/6a-festa-de-la-tortuga/
https://setmananatura.cat/2022/activitat/6a-festa-de-la-tortuga/


7   Escoltem la natura
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Per conèixer de prop els grans reptes ambientals que
afrontem a Catalunya, en el marc de la Setmana de la
Natura s'han publicat diversos capítols del podcast
"Escoltem la Natura", on s'entrevisten diverses entitats
com l'ADENC, l'Associació Trenca, ADEFFA, Sèlvans o
l'Institució Catalana d'Història Natural.

Un programa en format àudio que vol acompanyar les
activitats de la setmana apropant informació, recursos i
notícies sobre la biodiversitat del nostre país.

setmananatura.cat/2022/podcast

https://setmananatura.cat/2022/podcast/
https://setmananatura.cat/2022/podcast/


8   Contacte

info@setmananatura.cat

#SetmanaNatura      #NomésUnPlaneta

687 74 92 68

www.setmananatura.cat

facebook.com/SetmanaNatura
 

twitter.com/SetmanaNatura
 

instagram.com/SetmanaNatura
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https://setmananatura.cat/2022/
https://www.facebook.com/SetmanaNatura/
https://twitter.com/setmananatura
https://www.instagram.com/setmananatura/

