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La NATURA

ens dóna

VIDA!
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Què és la SN?
L’objectiu de la Setmana de la Natura és implicar la ciutadania en
la conservació de la natura i el medi ambient mitjançant
l’organització d’activitats durant 13 dies, des del Dia Europeu dels
Parcs fins al Dia Mundial del Medi Ambient, arreu del territori
català.

Les activitats, organitzades per entitats ambientals i altres
institucions, ens serviran per conèixer les eines per a poder passar
a l’acció i col·laborar en frenar la crisi ecològica que viu actualment
la societat.

Totes les entitats, organitzacions, associacions, administracions,
escoles, biblioteques, ens locals, empreses, etc. esteu
convidades a organitzar activitats i accions de voluntariat per la
conservació de la natura!

Qui l’organitza?
La Xarxa per a la Conservació de la Natura és
una xarxa que reuneix 160 organitzacions
dedicades a conservar la natura arreu de
Catalunya, a través de la custòdia del territori i
el voluntariat ambiental.
Per a més info
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Què es va fer al 2020?
L’any passat, degut a la pandèmia, es va haver d’ajornar
la realització de la Setmana de la Natura a l’octubre i
també es van virtualitzar la majoria d’activitats, reduintse en nombre.

202 activitats organitzades
Voluntariats, xerrades online, exposicions, tallers,
conferències, concursos....

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

Personalitats reconegudes
Els “padrins” de la Setmana de la Natura: Ada Parellada,
Albert Bosch, Andrea Motis, Eduard Costa, Txarango,
Roba Estesa, Cesk Freixes...
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Com hi puc participar?

Organitzant
una o més
activitats

Participant a
una o més
activitats
Donant a
conèixer la
Setmana de la
Natura
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Com hi puc participar?

Organitzant
una o més
activitats

PASSA A L’ACCIÓ, ORGANITZANT! Organitza una activitat a
www.setmananatura.cat relacionada amb la conservació de la natura i
la biodiversitat i suma’t a les més de 300 organitzacions dedicades a
preservar el medi ambient.
Tallers de natura, sortides guiades, voluntariat, exposicions,
xerrades, performances... Utilitza la creativitat!

PASSA A L’ACCIÓ, PARTICIPANT! Consulta les activitats de la web
www.setmananatura.cat i tria a quina participaràs.
Apropa’t a conèixer les entitats ambientals de la teva zona!

Donant a
conèixer la
Setmana Natura

PASSA A L’ACCIÓ, DIFONENT! Tant si ets un mitjà de comunicació,
com si tens xarxes socials, ajuda’ns a difondre la Setmana de la
Natura. Explica-ho també a les teves amistats, família,
companys/es... Sumem més persones per conservar la natura!

Participant
a una o més
activitats

#SetmanaNatura
#NaturaésVida
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Com hi puc participar?
Organitzant una activitat
Qualsevol entitat pública o privada que no busqui afany de lucre amb les seves activitats.

-

Decidir dia, lloc i activitat a realitzar.

- Omplir el formulari de la web.
-

L’organització comprovarà les dades,
les validarà i publicarà l’activitat al web.

-

Rebreu les polseres #SetmanaNatura
per als participants!
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Com hi puc participar?
Participant a una activitat
Entra al web els dies previs i consulta les activitats de les diferents entitats arreu del territori.

Les activitats es divideixen:
Per tipus de públic:
Adult / Familiar / Especialitzat
Per tipus d’activitat:
Voluntariat / Sortida guiada / Exposició /
Taller / Concurs / Xerrada
Per tipus d’organitzador:
Entitats / Educació / Administració /
Biblioteques / Empreses

Consulta totes les activitats!
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Biodiversitat
Per què la natura ens dóna vida?
El tema principal d’aquest 2021 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 i que són crucials
per al sosteniment de la vida.

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

Les accions humanes han
alterat severament:

75% medi terrestre
40% medi marí

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.

A CATALUNYA

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

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

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

info@setmananatura.cat

@SetmanaNatura
@SetmanaNatura

938 86 61 35 /

Facebook.com/
SetmanaNatura

687 74 92 68

687 74 92 68

Consulta tota
la informació a
www.setmananatura.cat

