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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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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!

COM AFEGIR UNA ACTIVITAT
A www.setmananatura.cat?
Entra a www.setmananatura.cat/2022 i ves a la pestanya "Afegir activitat".

CONSULTA ELS REQUISITS PER
ORGANITZAR UNA 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.
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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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!
Penja les teves fotografies a les xarxes socials amb el hashtag
#setmananatura i dona a conèixer com t’impliques pel medi
ambient.
Al mapa de la setmana pots filtrar les activitats per:
Tipus d’organitzador (associacions i fundacions, educació,
administracions públiques, biblioteques o empreses).
Tipus públic a qui va dirigida l’acció (adult, familiar o
especialitzat).
Tipus d’activitat (voluntariat, sortida guiada, exposició, taller,
concurs o altres).
També pots cercar per dia (del 22 de maig al 5 de juny) i per lloc
(escrivint un municipi o comarca).
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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
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Alguns exemples d'activitats que es poden realitzar:
VOLUNTARIAT
Recollida de residus
Construcció d'elements
per afavorir la
biodiversitat
Bioblitz
Recuperació de zones
naturals
Arranjaments per evitar
degradació d'hàbitats
Censos de fauna i/o
flora
Creació / construcció
de material informatiu

TALLER
Construcció d'un hotel
d'insectes
Joc de realitat
augmentada
Dissecció d'egagròpiles
Fer un planter
Taller de cuina
Crear un hort vertical,
hort urbà, etc
Construcció vàter sec
Manualitats amb
elements naturals

ITINERARI
Passejades guiades per
conèixer fauna, flora...
Sortida amb bicicleta
per observar i conèixer
espais naturals
Jornades
ornitològiques
Rutes nocturnes per
descobrir el cel, fauna
de nit...
Curses amb observació
de fauna, recollida de
residus...

XERRADA
Exposició
Debat
Taula rodona
Sobre temàtiques
relacionades amb la
natura, coneixement
de fauna, flora,
ecosistemes,
conservació de la
natura i el medi
ambient

Tens dubtes? Contacta'ns a info@setmananatura.cat

BIBLIOTECA
Parada exterior a la
biblioteca amb el fons
documental ambiental.
Conta-contes per
infants.
Clubs de lectura de
natura i medi ambient.
Passes de documentals
o pel·lícules ambientals.
Exposicions de
fotografia de natura.
Recitals de poesia sobre
natura

...i molt més!
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CONSTRUÏM UNA TORRE DE BIODIVERSITAT | GRUP NATURA FREIXE
Jornada de voluntariat ambiental per construir una torre de
biodiversitat: refugis per a mamífers i amfibis, caixes niu per a ratpenats i caixes niu de diferents mides per acollir diversitat d'ocells.

En aquesta jornada de voluntariat ambiental es va construir una torre
de biodiversitat al Mas de les Cigonyes, una finca emblemàtica de la
Reserva Natural de Sebes per acollir la colònia de cria d'aquesta
espècie des que va començar el projecte de reintroducció l'any 2001.
Aprofitant les infraestructures que ofereix l'espai, durant la jornada es
va treballar per equips realitzant diferents tasques: mentre uns grups
preparaven el refugi de mamífers i amfibis, els altres muntaven
diferents tipus de caixes niu per a ocells i rat-penats.
Gràcies a la feina col·laborativa de tots els participants van obtenir
tots els elements necessaris per construir la torre de biodiversitat!
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FES EL TEU PLANTER DE VARIETATS LOCALS | MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE GRANOLLERS
Vine a remenar i a plantar les llavors de la terra!
Per tal de promoure el coneixement de les varietats del Vallès
Oriental, es va realitzar un taller on els nens i nenes van aprendre
els secrets bàsics per a fer-se el seu planter i, també, van fer un
reconeixement de les diverses llavors que hi ha al banc i com s’han
de plantar.
Finalment, van fer una visita a les instal·lacions que alberga el
museu del Banc de llavors del Vallès Oriental.
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A LA DESCOBERTA DE LES PLANTES OBLIDADES | COL·LECTIU EIXARCOLANT
Sortida etnobotànica i presentació de la col·lecció "El llibre de les
plantes silvestres comestibles".
Passejada pel Bosc Turull per conèixer i redescobrir aquelles
plantes útils que tenim en els marges, horts i boscos, que sovint
passen desapercebudes. Les van posar en valor, donant-ne a
conèixer el seu ús i mostrant com poden contribuir a fomentar una
alimentació saludable i una agricultura sostenible.
A l'acabar la passejada, van conèixer els tres primers volums de la
col·lecció de "El llibre de les plantes silvestres comestibles".
Activitat coorganitzada amb l’Espai de Consum Responsable i Aula
Ambiental Bosc Turull.
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COM ENFORTIR EL VINCLE ENTRE SALUT I NATURA A LA CREU ALTA? | ADENC-EDC
Taula rodona i debat obert responent a l’emergència climàtica.

L'Associació per la Defensa i l'Estudi de la Natura - EdC va
organitzar un debat sobre biodiversitat urbana i qualitat de vida
humana, i sobre mobilitat sostenible a les ciutats.
A continuació, presentació del projecte Ginesta, a càrrec d’Anna
Mur, veïna de la Creu Alta, Dra. en Psicologia, professora i
investigadora del Grup d’Estudis en Estrès i Salut, de la Universitat
Autònoma de Barcelona. I Adrià Garriga, Masia la Muntada del Parc
Natural de Sant Llorenç del Munt.
I pels més petits… TEATRALITZACIÓ DEL CONTE “FADA GINESTA I LA
PEDRA LLUNA”
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APARADOR LLIBRES, BIODIVERSITAT: ELS POL·LINITZADORS | BIBLIOTECA MIRAMAR
Aparador de llibres sobre la biodiversitat, amb especial atenció
als pol·linitzadors.
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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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