
Organitzen:                                        Amb el suport de: 

 

 

La Setmana de la Natura arrenca el 27 de maig amb més de 200 

activitats a Catalunya! 

 

 Amb el lema “viu la Terra!”, la Setmana de la Natura és un moment de l’any per prendre 

consciència de la necessitat de conservar el medi ambient i el nostre patrimoni natural. 

 El 5 de juny, per celebrar el Dia Mundial del Medi Ambient, hem engegat la campanya 

“Recuperem 50 fonts!”. 

 

Què és?  

La Setmana de la Natura, que tindrà lloc del 27 de maig al 5 de juny de 2016, és un moment de l’any per 

animar a tothom a actuar per la conservació del medi ambient i del nostre patrimoni natural. És un 

esdeveniment per celebrar la Natura, implicar-se en la seva conservació i donar a conèixer l’acció de les 

persones i de les entitats ambientals per construir un país més sostenible. 

La Setmana de la Natura està oberta a la participació de tothom, perquè tots podem actuar per la protecció 

de la natura. Hi trobareu activitats per a joves i per a grans, al mar, a la muntanya i a la ciutat. 

 

Quines activitats hi puc trobar?  

Hi trobareu activitats per conèixer la màgia dels arbres al Parc Natural del Cadí, participar en un inventari 

d’orquídies de la comarca d’Osona, en una jornada de voluntariat ambiental al Delta de l’Ebre, sumar-te a una 

bicicletada resseguint el Ter, restaurar un camí de pedra seca al Cap de Creus, aprendre sobre les tortugues 

marines que visiten les nostres platges o recuperar una font abandonada! 

Trobareu totes les activitats que hi ha a data d’avui al llistat d’activitats o al mapa d’activitats. 

 

Activitats destacades per temàtiques: 

Voluntariat. Tens ganes de donar un cop de mà per millorar el medi ambient? Et proposem diverses activitats 

a les que pots ajudar! 

- Netegem el nostre litoral. Diumenge 29 de maig a Lloret de Mar (Girona). 

- Identificació de falciots i inventariat de nius. Dijous 2 de juny a l’Hospitalet de Llobregat (Barcelona). 

- Mans per la conservació de la tortuga d’estany a Can Morgat. Diumenge 5 de juny a Porqueres 

(Girona). 

 

 

http://www.setmananatura.cat/
http://www.setmananatura.cat/wp-content/uploads/2016/05/Activitats-Setmana-Natura.pdf.
http://www.setmananatura.cat/map/
http://www.setmananatura.cat/fes-de-voluntari-ajuda-a-millorar-el-nostre-entorn/
http://www.setmananatura.cat/events/netegem-el-nostre-entorn-neteja-litoral/
http://www.setmananatura.cat/events/identificacio-de-falciots-i-inventariat-de-nius/
http://www.setmananatura.cat/events/mans-per-la-conservacio-de-la-tortuga-destany-a-can-morgat/


Organitzen:                                        Amb el suport de: 

Flora. Descobreix la flora més espectacular dels espais naturals catalans! 

- Eliminació de plantes invasores al Delta de l’Ebre. Dissabte 28 maig, a Poblenou del Delta (Tarragona). 

- Orquídies a la Vall d’en Bas. Dissabte 4 de juny als Hostalets d’en Bas (Girona). 

- Oliveres mil·lenàries:  respecte, emocions i simbologia de les velles soques. Diumenge 5 de juny a 

Ulldecona (Tarragona). 

 

Fauna. Durant la Setmana de la Natura diverses activitats t’aproparan a descobrir els animals del nostre 

entorn! 

- Sortida de camp d’identificació d’ocells nocturns. Dissabte 28 de maig a Viladecans (Barcelona). 

- Menjant amb voltors. Dilluns 30 de maig a Alinyà (Lleida). 

- La tortuga marina ens visita. Dissabte 4 de juny a Tamarit (Tarragona) 

 

Ajuda a recuperar una font. Arrel de la campanya “Recuperem 50 fonts!” s’han organitzat diverses jornades 

de voluntariat on hi  pots participar! 

- Recuperem les fonts de Puigventós! Diumenge 29 de maig a Olesa de Montserrat (Barcelona). 

- Recuperem la Font de Fontanelles. Diumenge 5 de juny a Viladrau (Girona). 

- La Font de l’ Ullal i el Projecte Aigua Natura dels Ports! Diumenge 5 de juny a Alfara de Carles 

(Tarragona). 

 

Conferències i xerrades. Les xerrades són un bon moment per aprendre i reflexionar sobre el nostre paper en 

la conservació de la natura i el medi ambient. 

- Presentació del llibre “Tornar a la Natura”, de Josep Gordi. Divendres 27 de maig a Santa Pau (Girona). 

- Conferència solidària amb l’Albert Bosch “Tots som natura: de la consciència al compromís”. 

Divendres 3 de juny a Barcelona (Barcelona). 

 

El 5 de juny, celebrem el Dia Mundial del Medi Ambient amb les fonts! 

En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, hem iniciat la campanya “Recuperem 50 fonts!”, amb l’objectiu 

de posar en valor les fonts naturals com a element d’unió entre natura i societat: naturalitzar i socialitzar 

aquests petits ecosistemes d’aigua dolça que agrupen persones al seu voltant. 

 

Qui l’organitza?  

La Setmana de la Natura és una iniciativa conjunta de la Xarxa de Voluntariat Ambiental de Catalunya (XVAC) i 

la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), i compten amb el suport del Departament de Territori i Sostenibilitat 

de la Generalitat de Catalunya i l’Obra Social “la Caixa”. 

 

Per a més informació sobre la Setmana de la Natura, visiteu: www.setmananatura.cat 

O envieu un correu electrònic a: info@setmananatura.cat 

http://www.setmananatura.cat/diverses-activitats-per-descobrir-la-flora-durant-la-setmana-de-la-natura/
http://www.setmananatura.cat/events/eliminacio-de-plantes-invasores-al-delta-de-lebre/
http://www.setmananatura.cat/events/orquidies-a-la-vall-den-bas/
http://www.setmananatura.cat/events/oliveres-mil%C2%B7lenaries-respecte-emocions-i-simbologia-de-les-velles-soques-visita-guiada/
http://www.setmananatura.cat/vols-coneixer-i-aprendre-sobre-fauna/
http://www.setmananatura.cat/events/sortida-de-camp-didentificacio-docells-nocturns/
http://www.setmananatura.cat/events/menjant-amb-voltors/
http://www.setmananatura.cat/events/celebrem-el-dia-mundial-del-medi-ambient/
http://www.setmananatura.cat/ajuda-a-recuoperar-50-fonts/
http://www.setmananatura.cat/dia-mundial-del-medi-ambient/
http://www.setmananatura.cat/events/recuperem-les-fonts-de-puigventos/
http://www.setmananatura.cat/events/recuperem-la-font-de-fontanelles/
http://www.setmananatura.cat/events/la-font-de-l-ullal-i-el-projecte-aigua-natura-dels-ports/
http://www.setmananatura.cat/conferencies-i-xerrades-relacionades-amb-la-natura-els-propers-dies/
http://www.setmananatura.cat/events/tornar-a-la-natura/
http://www.setmananatura.cat/events/tots-som-natura-de-la-consciencia-al-compromis-conferencia-solidaria-amb-lalbert-bosch/
http://www.setmananatura.cat/dia-mundial-del-medi-ambient/
http://xvac.cat/
http://xct.cat/ca/index.html
http://www.setmananatura.cat/
file:///C:/Users/Silvia%20Pastor/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/ZXX52PLZ/info@setmananatura.cat

