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Finalitza la Setmana de la Natura  

amb gran èxit de participació! 
• La Setmana de la Natura ha promogut 327 activitats d’arreu de Catalunya organitzades 

per 180 organitzacions públiques i privades. 

• S’estima la participació d’unes 28.000 persones en aquestes activitats, tot contribuint a 
la conscienciació i protecció del nostre patrimoni natural. 

 

Entre el 2 i l’11 de juny s’ha celebrat arreu de Catalunya la Setmana de la Natura, amb la organització 
de centenars d’activitats durant les quals s’ha posat de manifest la importància de conservar el nostre 
entorn natural. 

Les activitats a les que s’ha pogut participar han estat diverses: jornades de voluntariat 
ambiental per netejar platges, rius o espais naturals; tallers per aprendre sobre ocells, papallones o 
herbes remeieres; sortides guiades per conèixer la biodiversitat d’un espai natural, les orquídies de 
la zona o les sargantanes que viuen a les dunes o xerrades sobre canvi climàtic, els aiguamolls del 
Delta de l’Ebre, els ortòpters del parc de la Serralada Litoral en són una representació! L’organització 
d’aquestes activitats ha anat a càrrec de diversos tipus d’organitzacions: associacions, fundacions, 
escoles, ajuntaments, consorcis, universitats...  

Enguany s’ha comptat amb el suport de diversos padrins, que han donat suport a la Setmana de la 
Natura i han participat d’algunes activitats: en Peyu va alliberar un aligot a l’activitat “Processionària: 
com combatre-la de forma natural” (organitzada per ADEFFA a Prats de Lluçanès el 10 de juny); els 
Amics de les Arts van posar-se de peus al riu Ter a l’activitat “Ulls sota l’aigua” (organitzada per 
l’Associació La Sorellona a Girona l’11 de juny) o el cantautor Joan Rovira va cantar 2 cançons al 
final de la “Gimcana familiar de l’Ametlla de Mar” (organitzada per Graëllsia el 10 de juny). Podeu 
consultar el suport de tots els padrins a la Setmana de la Natura en aquest vídeo. 

En l’edició d’enguany cal destacar l’elevada participació d’unes 70 escoles i instituts d’arreu de 
Catalunya, els quals han realitzat activitats relacionades amb la temàtica de la Setmana de la Natura. 
30 d’aquestes activitats formen part del programa EduCar del Cos d’Agents Rurals de la Generalitat 
de Catalunya.  

 

Un obsequi solidari 2.0 

Enguany s’ha tornat a obsequiar a tots els participants a les activitats de la Setmana de la Natura 
amb un braçalet verd solidari #setmananatura, de cotó natural i fet amb la col·laboració de 
MaresMon, una entitat sense ànim de lucre que treballa des del voluntariat en favor d’una societat 
més justa, igualitària i afavorint la cohesió social.  

Les xarxes socials s'han inundat de fotografies amb les polseres verdes expressant el seu 
compromís amb la natura. Podeu veure’n unes quantes a l’àlbum del Facebook de la Setmana. 

 

 

 

 

http://www.setmananatura.cat/
mailto:info@setmananatura.cat
http://www.setmananatura.cat/
http://www.setmananatura.cat/activitat/la-processionaria-combatre-la-de-forma-natural/
http://www.setmananatura.cat/activitat/la-processionaria-combatre-la-de-forma-natural/
http://www.setmananatura.cat/activitat/ulls-sota-laigua/
http://www.setmananatura.cat/activitat/custodiant-tresors-a-lametlla-de-mar-gimcana-familiar-del-mar/
https://www.youtube.com/watch?v=2CNYKLUr0m0
http://www.setmananatura.cat/el-programa-educar-dels-agents-rurals-col%e2%80%a2labora-amb-la-setmana-de-la-natura-amb-mes-de-30-activitats/
http://www.setmananatura.cat/obsequiarem-tots-els-participants-a-les-activitats-de-la-setmana-amb-un-bracalet-solidari-setmananatura/
https://www.facebook.com/pg/SetmanaNatura/photos/?ref=page_internal
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Qui som?  

La Setmana Natura és una campanya coordinada des de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT) i la 
Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC), dues xarxes representatives d'ONG’s 
ambientals catalanes. Es tracta d'un esdeveniment transversal amb el qual volem estendre el 
missatge de la protecció de la natura, i al que convidem a implicar-se en la protecció del medi 
ambient a persones i entitats de tots els àmbits. 

En la passada edició 2016 van participar 15.000 persones i van haver-hi 232 activitats. La Setmana 
de la Natura va ser presentada en l’acte oficial pel dia mundial del Medi Ambient al Palau de la 
Generalitat.  

La Setmana de la Natura és possible gràcies al suport del Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya i de l’Obra Social “la Caixa”. A més forma part de la Setmana Europea del 
Desenvolupament Sostenible. 

 

 

IMATGES ADJUNTES A LA NOTA DE PREMSA 

Totes les imatges són de la Xarxa de Custòdia del Territori (autoria). 

Imatge 1 – Explorant el riu Ter al seu pas per Girona, durant l’activitat “Ulls sota l’aigua”. 
Activitat organitzada per l’Associació La Sorellona (11 de juny del 2017) 

Imatge 2 – Serp d’aigua trobada durant l’exploració del riu Ter durant l’activitat “Ulls sota 
l’aigua”. Activitat organitzada per l’Associació La Sorellona (11 de juny del 2017) 

Imatge 3 – Construint una caixa niu per a mallerengues durant l’activitat “Processionària: 
com combatre-la de forma natural” a Prats de Lluçanès. Activitat organitzada per ADEFFA 
(10 de juny del 2017) 

Imatge 4 – Foto de família de l’activitat “Fem camí i millorem els camins ramaders” a 
Vilanova i la Geltrú. Activitat organitzada per la Plataforma Defensem l’Ortoll (11 de juny del 
2017). 

Imatge 5 – Identificant papallones durant l’activitat “Bioblitz de Montserrat” a El Bruc. Activitat 
organtizada per la Fundació Catalunya – La Pedrera (10 de juny del 2017). 
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