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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.

Qui l'organitza?

La Xarxa per a la Conservació de la Natura
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.
Per a més informació: www.xcn.cat
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Tot i la situació de la pandèmia es va aconseguir superar
la xifra de 412 activitats realitzades al 2019.
La campanya es consolida, així, com un dels majors
esdeveniments d’implicació ciutadana pel medi ambient
a Catalunya. Més de 21.000 persones arreu del territori
han participat de les diferents activitats programades, tot
sumant-se al clam "La Natura és Vida".
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PASSA A L’ACCIÓ, ORGANITZANT!
Organitza activitats relacionades amb la conservació de la
natura i la biodiversitat: tallers de treballs manuals amb
materials reciclats, una excursió per un entorn natural proper,
una xerrada sobre fauna o flora, un passi d’una pel·lícula o
documental sobre el canvi climàtic... són alguns exemples
d’activitats que podeu organitzar des de la vostra escola!

PASSA A L’ACCIÓ, COL·LABORANT!
Contacta amb les entitats ambientals del vostre
poble o ciutat que treballin per la conservació de
la natura! Sumeu esforços per a organitzar una
activitat divertida i atractiva pels infants i joves.
I si no en trobeu cap, nosaltres us ajudem!
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PASSEU A L’ACCIÓ, FAMÍLIES!
Les Associacions de Famílies d’Alumnes
(AFAs) també poden organitzar alguna
activitat, de manera que pares, mares,
fills i professorat s’impliquin conjuntament
per la conservació de la natura
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COM AFEGIR UNA ACTIVITAT
A www.setmananatura.cat?
Entra a www.setmananatura.cat/2022 i ves a la
pestanya "Afegir activitat".
Hi trobaràs 3 quadres: (1) El de requisits per organitzar
una activitat és únicament informatiu, (2) afegir nou
organitzador, en cas que l'any passat no publiquessis
activitat a la web, (3) afegir activitat si ja en vas
organitzar l'any passat.
Omple el formulari corresponent i segueix els passos.

CONSULTA ELS REQUISITS PER
ORGANITZAR UNA ACTIVITAT!

L’organització comprovarà les dades, les validarà i
publicarà l’activitat al web, i una mica abans de la
Setmana de la Natura rebreu les polseres per als
participants.
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La XCN aporta
Connexió amb el món ambiental: Un gran
nombre d’entitats ambientals de Catalunya
formen part de les nostres xarxes.
La possibilitat d’incorporar l’esfera
ambiental a les activitats dels centres
educatius.
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El centre educatiu aporta
Implantació territorial.
Divulgació de contingut ambiental al públic
infantil i juvenil. Aportació de públic nou.
Difusió de la setmana de la natura i
engrandiment d’aquest esdeveniment.

Difusió i potenciació dels centres educatius
del país com a actors ambientals de
rellevància.
Plataforma de difusió de les activitats
proposades.
Regalarem un braçalet solidari
#setmananatura, de cotó natural i
elaborat per una entitat d’inclusió social
sense ànim de lucre.

Tens dubtes? Contacta'ns a info@setmananatura.cat
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Alguns exemples d'activitats que es poden realitzar:
Excursió per
un entorn
natural
proper

Fer un hort
al pati de
l'escola

Construcció
d'un hotel
d'insectes

Identificació
i/o il·lustració
de fauna/flora
de l'entorn

Fer un
planter per
endur a casa

Treballs
manuals
amb
elements de
la natura o
reciclats

Una xerrada
sobre fauna
i flora

Un passi d'una
pel·licula o
documental
relacionat
amb la natura

...i molt més!
ALGUNS RECURSOS QUE
US PODEN SER ÚTILS PER
CREAR ACTIVITATS I
ELABORAR CONTINGUT

Notícia i recursos #SetmanaNatura "Si la
biodiversitat entra en crisi, la nostra salut i
la vida tal com la coneixem també"

Recursos d'educació per
la sostenibilitat de la
Generalitat de Catalunya

Guia "Ciència ciutadana i
natura: un repte per a
l’educació per a la sostenibilitat"

Recursos d'Aprenentatge
Servei i Servei Comunitari
Ambiental
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LA BIODIVERSITAT TÉ UN PAPER CLAU PER A LA HUMANITAT EN LA MITIGACIÓ DELS EFECTES DEL CANVI CLIMÀTIC I PER A L’ADAPTACIÓ A UN NOU ESCENARI.
SI LA BIODIVERSITAT ENTRA EN CRISI, LA NOSTRA SALUT I LA VIDA TAL COM LA CONEIXEM TAMBÉ ESTARÀ EN RISC.
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.

1 milió d’espècies

AL MÓN

al món està en perill d’extinció
Les accions humanes han alterat severament:

75% medi terrestre
40% medi marí

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.

A CATALUNYA
75% d'espècies

de flora i fauna presenten un estat
de conservació desfavorable.

58% d'hàbitats

d'interès comunitari tenen un estat
de conservació desfavorable.
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LA NATURA ÉS EL FONAMENT DE LES NOSTRES VIDES, I NOMÉS TENIM UN PLANETA PER CUIDAR-LA.
Recuperar el bosc de ribera d’un riu; afavorir la biodiversitat creant una bassa per amfibis, un hotel d’insectes, o fent
un hort; observar i anellar ocells amb experts; alliberar fauna autòctona recuperada, una xerrada sobre els valors
naturals d’un espai, un taller de cuina amb productes ecològics i de proximitat, ajudar a treure residus dels espais
naturals, fins i tot del fons del mar… Són només petits exemples de les múltiples activitats que pots organitzar o a les
que pots participar per sumar-te a la Setmana de la Natura.

CONTACTA'NS

Segueix-nos

info@setmananatura.cat

@setmananatura

938 86 61 35 - 687 74 92 68

@setmananatura
facebook.com/SetmanaNatura

687 74 92 68

Consulta tota la informació a: www.setmananatura.cat/2022
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