
Amb el suport de Organitza 



PASSA A L’ACCIÓ 

Amb les entitats ambientals! 
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 Què és? 

Durant la Setmana de la Natura tindran lloc arreu de Catalunya moltes 
activitats per conèixer les entitats ambientals i les maneres com 
passar a l’acció per frenar la crisi ecològica que viu actualment la 
societat. 
 
Al voltant del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, diferents 
associacions, fundacions, ajuntaments, administracions, escoles o 
empreses organitzen en total més de 400 activitats o accions de 
voluntariat arreu de Catalunya per la conservació de la natura. 

Qui l’organitza? 

La Xarxa per a la Conservació de la Natura és 
una xarxa que aglutina 160 organitzacions 
dedicades a conservar la natura arreu de 
Catalunya, a través de la custòdia del territori i 
el voluntariat ambiental. 
+info 
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Impliquem a la societat a través del voluntariat ambiental! 

https://xcn.cat/qui-som/la-xcn-missio-visio-valors/
https://xcn.cat/qui-som/la-xcn-missio-visio-valors/
https://xcn.cat/qui-som/la-xcn-missio-visio-valors/


Què es va fer al 2019? 
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400 activitats organitzades 
Voluntariats, visites guiades, exposicions, tallers, 
conferències, concursos.... 

230 organitzadors 
Associacions, fundacions, ajuntaments, administracions, 
escoles, biblioteques, museus, universitats o empreses 

30.000 persones participants 

Personalitats reconegudes 
Persones famoses que difonen la Setmana Natura: Ada 
Parellada, Albert Bosch, Andrea Motis, Eduard Costa, 
Txarango, Roba Estesa 



Braçalets 
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La participació de la societat a la Setmana Natura va augmentant any rere any. Com a símbol, s’entrega a 
cada participant en una activitat un braçalet amb la frase #setmananatura. Aquests són elaborats amb la 
col·laboració de l’entitat social MaresMon.   

 

Dona a conèixer el teu compromís amb el medi ambient amb el braçalet de la #setmananatura ! 

http://www.maresmon.org/


Biodiversitat 

Pel Dia Mundial del Medi Ambient, 5 de juny, el tema 
principal serà la BIODIVERSITAT. 
 
L’actual ritme de pèrdua de biodiversitat  al planeta 
posa en risc la provisió per la nostra societat dels 
serveis que aporten els ecosistemes.  
 
Serveis com la pol·linització, la fixació de carboni, 
l’ermoteïment 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. 
 

Cal una acció ràpida i ferma! 
 
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. 

Durant la Setmana Natura, PASSA A L’ACCIÓ per la biodiversitat, amb les entitats ambientals! 

1 milió d’espècies  
al món està en perill 
d’extinció 

Les accions humanes han 
alterat severament: 

75% medi terrestre 
40% medi marí 

75% d’espècies 
de flora i fauna, presenten 
un estat de conservació 
desfavorable 

A CATALUNYA 

58% dels hàbitats 
d’interès comunitari tenen 
un estat de conservació 
desfavorable 

Per què cal passar a l’acció? 
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AL MÓN 



Com hi pot participar la teva 
entitat? 

Sou més de 80 les entitats ambientals que actueu a 
Catalunya per preservar la biodiversitat i millorar el nostre 
entorn. 

Durant la campanya 2020 de la Setmana Natura volem donar 
a conèixer la vostra tasca diària per conservar la natura, per 
posar-la en valor i donar-ho a conèixer a la societat. 

Passeu a l’acció amb el voluntariat ambiental! 

 

Organitza una activitat i introdueix-la a www.setmananatura.cat 

Pensa què fa la teva entitat, amb la participació de les persones, per evitar la pèrdua de 
biodiversitat. 

Parla amb les persones de la teva entitat sobre com podeu donar a conèixer la vostra 
aportació per evitar la pèrdua de biodiversitat en la vostra tasca diària.  

Escolliu un tipus d’activitat (xerrada, exposició, taller, sortida guiada, voluntariat, etc.) 

Decidiu el lloc de l’activitat, el dia i l’hora, així com els requisits de participació i el 
mètode d’inscripció. Recorda que ha de ser entre el 24 de maig i el 5 de juny. 

Introduïu la informació de l’activitat a la web setmananatura.cat. Penseu en publicar-la 
el més aviat possible (el formulari estarà disponible a partir de finals de febrer 2020). 
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Organitza accions per passar a 
l’acció a través del  
VOLUNTARIAT AMBIENTAL 



Exemples d’activitats 
d’altres anys 
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Cens comarcal d’esparver cendrós 

Entitats: IAEDEN i APNAE 

Dia, hora i lloc: Dissabte 8 de juny de 8h a 13h. Figueres. 

Activitat de voluntariat per realitzar un cens d’esparver 
cendrós a l’Empordà per tal de detectar possibles 
parelles a la comarca. 

+info 

Cens visual de tortugues al riu fluvià 

Entitats: Fundació Emys i Limnos 

Dia, hora i lloc: Dissabte 8 de juny de 10h a 12.30h 

Trobada participativa per conèixer la biologia de la 
tortuga d’estany i realitzar un cens visual per detectar 

les tortugues de la zona del riu Fluvià a Serinyà.  

+info 

https://setmananatura.cat/2019/activitat/cens-comarcal-desparver-cendros/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/cens-comarcal-desparver-cendros/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/voluntariat-cens-visual-de-tortugues-al-riu-fluvia/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/voluntariat-cens-visual-de-tortugues-al-riu-fluvia/


Exemples d’activitats 
d’altres anys 
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Jornada de voluntariat sobre la papallona del 
boix als Cingles de l’Avenc de Tavertet 

Entitats: Fundació Catalunya la Pedrera 

Dia, hora i lloc: Dissabte 1 de juny de 10h a 14h.  

Xerrada sobre els impactes de la papallona del boix a 
l’entorn dels Cingles de Tavertet, i taller de construcció 
de caixes niu per afavorir ocells i ratpenats depredadors 
de la papallona. 

+info 

Revisió i manteniment de la senyalització del 
Parc de Collserola 

Entitat: Collserola Verda 

Dia, hora i lloc: Dissabte 3 de juny de 10h a 14h 

Revisió i manteniment de la senyalització d’un dels 
itineraris a peu que surten de l’àrea de lleure de Sta. 

Creu d’Olorda, al Parc Natural de la Serra de Collserola..  

+info 

https://setmananatura.cat/2019/activitat/jornada-de-voluntariat-sobre-la-papallona-del-boix-als-cingles-de-lavenc-de-tavertet/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/jornada-de-voluntariat-sobre-la-papallona-del-boix-als-cingles-de-lavenc-de-tavertet/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/revisio-i-manteniment-de-la-senyalitzacio-del-parc-de-collserola/
https://setmananatura.cat/2019/activitat/revisio-i-manteniment-de-la-senyalitzacio-del-parc-de-collserola/


Per què participar a la 
Setmana de la Natura? 
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La Setmana de la Natura pretén visibilitzar a aquelles associacions i ONG dedicades a la preservació del medi 
ambient, amb l’organització d’un esdeveniment comú a nivell català.  
És per això molt important la vostra participació! 
 
Vosaltres organitzeu l’activitat, i des de la XCN utilitzarem diversos canals per donar a conèixer la vostra activitat i 
la vostra tasca com a entitat ambiental.  
 
Donarem a conèixer la vostra entitat i la vostra activitat a través de: 

- La publicació de l’activitat a la web www.setmananatura.cat  

Durant el 2019 la web va rebre 27.300 visites (de març a juny 2019) i a les xarxes socials es van publicar al voltant 
de 500 posts amb #setmananatura. Només el dia d’inici de la setmana, la web va rebre més de 800 visites en un 
dia. 

- La publicació de la vostra activitat a través de les xarxes socials de la Setmana de la Natura.  

- La difusió de les activitats de la setmana i sobre les entitats ambientals a diferents mitjans de comunicació.  

- També rebreu els braçalets #setmananatura com a regal solidari per repartir entre els participants de la 
vostra activitat. El braçalet identifica a les persones compromeses amb la conservació de la natura. 

 

Altres beneficis de participar a la Setmana Natura 

- La participació de moltes entitats a la Setmana Natura permet intercanviar experiències i compartir projectes, 
activitats, idees, o establir noves sinèrgies. És una bona ocasió per formar part d’una gran campanya ambiental. 

- És una oportunitat perquè la societat posi en valor la vostra tasca diària per defensar el territori i millorar el 
nostre entorn. 

- Tindreu accés a recursos comunicatius per identificar-vos amb la campanya. 

 

http://www.setmananatura.cat/


Ajuda’ns a difondre la 
Setmana Natura! 
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Per poder donar a conèixer la Setmana de la Natura 
necessitem la col·laboració de tots vosaltres! 

Et donem algunes idees per difondre la setmana abans de maig: 

-Contacta amb els mitjans locals del teu municipi.  

- Assisteix amb nosaltres a les convocatòries de premsa per 
explicar la vostra activitat per la setmana i els projectes de la 
vostra entitat (televisió, ràdio o premsa generalista). 

-Omple el municipi de la teva entitat amb cartells o imatges de la 
Setmana de la Natura. 

- Organitza un esdeveniment previ per difondre la setmana. Des 
de l’organització podrem assistir per donar a conèixer com 
participar-hi. Pot ser una activitat més formal com una xerrada o 
conferència, o més lúdica com una trobada amb música i menjar, 
etc. Vosaltres decidiu! 

 

 



Contacta’ns 

Paula Puy 
 
info@setmananatura.cat 

938 86 61 35 // 687 74 92 68 

Hotel d’Entitats de Gràcia 
Xarxa per a la Conservació de la Natura 
C/ Providència 42, 3.1 
08024 Barcelona 

@SetmanaNatura 
 

@SetmanaNatura 
 

Facebook.com/SetmanaNatura 
 

687 74 92 68 
 
 

Consulta tota la informació a:           www.setmananatura.cat 

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

