
DOSSIER  DE  PREMSA

24 de maig al 5 de juny, 2021



La Setmana de la Natura és una campanya
dirigida a promoure activitats per
conscienciar sobre la importància de
conservar el medi ambient .  

Aquesta iniciativa se celebra des del 2016 i
s'ha consolidat com la campanya més gran
d'implicació ciutadana per a la defensa de la
natura a Catalunya.

Centenars d’activitats t indran l loc arreu del
territori català  del 24 de maig  (Dia Europeu
dels Parcs) al  5 de juny (Dia Mundial del
Medi Ambient),  per conèixer els entorns
naturals dels quals en som dependents i  les
persones que es dediquen dia a dia a la
seva conservació.

La Setmana de la Natura és un
esdeveniment organitzat per la Xarxa per a
la Conservació de la Natura, amb el suport
del Departament de Territori  i  Sostenibi l itat
de la General itat de Catalunya, i  amb la
col · laboració de la Diputació de Barcelona.Què és?



La Natura 
ens dóna Vida

La crisi  sanitària,  social  i  econòmica que estem
vivint en aquests temps posa de rel levància la
relació directa de la salut de les persones amb
la del nostre entorn .  Segons un ampli  estudi
publicat a la revista Science, la comunitat
científ ica ens alerta que ens trobem en plena 6a
extinció massiva d’espècies, la primera provocada
pel model de producció i  consum dels éssers
humans: 1 milió d’espècies al món es troba en
peril l  d’extinció. 

A Catalunya  la situació no és  mil lor:  el  75% de
les espècies d’ interès comunitari  tenen un estat
de conservació desfavorable,  essent els hàbitats
més afectats els l itorals, els d’aigües
continentals, les l leres dels rius  i  els ambients
oberts l l igats a activitats agrícoles, segons
constata l ' Informe de l 'Estat de la Natura a
Catalunya 2020.

En conseqüència,  la destrucció dels hàbitats fa
que els animals salvatges hagin de viure en
espais més reduïts, degradats  i  en contacte amb
els humans, facil itant així la transmissió de
patògens i  malalties.



La Natura 
ens dóna Vida

La destrucció massiva de l ’equil ibri  de la natura no
només obre la porta a noves malalt ies com la
Covid-19, sinó que també afecta la nostra salut de
moltes altres maneres. Per exemple, segons dades
de l 'Organització Mundial de la Salut,  4,2 milions
de persones moren cada any al món degut a la
contaminació de l ’aire. 

Per això, ara més que mai,  cal fer visible la
necessitat d’implicar-nos col· lectivament per
assegurar l ’equil ibri dels ecosistemes :  la salut de
l ’aigua, de l ’aire que respirem, de les aus, dels
pol· l initzadors o la vida del sòl que ens proveeix
d’al iments. 

Enguany, encara en situació de pandèmia, s’han
pogut organitzar moltes activitats amb aquest
objectiu .  Al f inal del document en trobareu un
recull .



Activitats
Amb una combinació d’activitats presencials i encara alguna
virtual, aquest any celebrarem la 6a edició de la Setmana de la
Natura per posar en valor la tasca diària de persones i
organitzacions que dediquen el seu dia a dia a millorar l’estat de
conservació del nostre entorn, i per reivindicar la necessitat d’un
canvi de mirada urgent respecte a la relació de les persones
amb la natura. 

Podrem gaudir de sortides guiades pels parcs naturals de
Catalunya, participar d’anellaments d’ocells, activitats
d’educació ambiental per tota la família, conta-contes,
exposicions, activitats escolars, presentacions de llibres,
recollides de residus... i molt més!



Activitats

Segons la tipologia

Voluntariat
Sortida 

Exposició
Taller

Xerrada
Concurs o altres

Segons el públic

Adult 
Familiar

 Especialitzat

Segons els organitzadors

Entitats
Administracions

Escoles 
Biblioteques 

Empreses

Les activitats es poden consultar segons la data, la zona geogràfica i
de diverses maneres: 



Ultra Clean Marathon

L’Ultra Clean Marathon (UCM) és l'esdeveniment de
clausura de la Setmana de la Natura d'enguany, que
tindrà lloc el 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.

L'UCM és un gran repte esportiu i ambiental. Vol activar
la consciència ambiental entre les persones esportistes,
i apel·lar a la seva capacitat d’acció per la natura. 

És una cursa on es corre, es recullen residus
abandonats als espais naturals (plogging), es coneixen
els problemes ambientals en cada punt
d’avituallament i es demana a cadascun dels equips
que hi participen que donin l’import (600€) de la
inscripció al projecte de conservació de la natura i
defensa del medi ambient que més els hi agradi.

https://ultracleanmarathon.cat/ca/


Ultra Clean Marathon

https://www.youtube.com/watch?v=Kqe1Q0Pt8sY


Activitats destacades Setmana Natura 

Passejada naturalista i
recoll ida de brossa al
Pantà de Vallvidrera

Dimarts, 25 de maig
L'Urpa
Vallvidrera

Coneguem i toquem
insectes

Dimecres, 26 de maig
Biblioteca Can Baratau
Tiana

Presentació del l l ibre
"Si el cel es tornés
vermell",  de Cori Calero

Divendres, 4 de juny
Aula Ambiental Bosc Turull
Barcelona

Barcelona

https://setmananatura.cat/2021/activitat/passejada-naturalista-i-recollida-de-brossa-al-panta-de-vallvidrera/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/coneguem-i-toquem-insectes/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/presentacio-del-llibre-si-el-cel-es-tornes-vermell-el-canvi-climatic-coneixer-lo-per-combatrel-de-cori-calero/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/passejada-naturalista-i-recollida-de-brossa-al-panta-de-vallvidrera/


Els amfibis i  altres
habitants de la bassa

Dissabte, 29 de maig
Grup Naturalistes d'Osona
Osona

Activitats destacades Setmana Natura 

Els cavalls al Parc del
Garraf

Dissabte, 29 de maig
Fundació Miranda
Garraf

Descobrim les varietats
tradicionals i  com
preservar-les

Dissabte, 5 de juny
Col·lectiu Eixarcolant
Anoia

Barcelona

https://setmananatura.cat/2021/activitat/coneguem-i-toquem-insectes/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/presentacio-del-llibre-si-el-cel-es-tornes-vermell-el-canvi-climatic-coneixer-lo-per-combatrel-de-cori-calero/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/els-amfibis-i-els-altres-habitants-de-la-bassa/?preview_id=2194065&preview_nonce=e21c66af24&_thumbnail_id=2194066&preview=true
https://setmananatura.cat/2021/activitat/els-cavalls-al-parc/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/descobrim-les-varietats-tradicionals-i-com-preservar-les/?preview_id=2194424&preview_nonce=044e272979&_thumbnail_id=2194435&preview=true


El món de les cigonyes

Dissabte, 29 de maig
Escola Natura de Banyoles
Banyoles

Visita guiada i  jornada
de voluntariat a
l ’entorn de Sils

Dissabte, 29 de maig
Fundació Emys
Riudarenes

Immersió al prat de
Gram de la Badia de
Roses

Dissabte, 29 de maig
Fundació Alive
L'Escala

GironaActivitats destacades Setmana Natura 

https://setmananatura.cat/2021/activitat/el-mon-de-les-cigonyes/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/anellament-cientific-docells/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/immersio-al-prat-de-gram-de-la-badia-de-roses/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/visita-guiada-i-jornada-de-voluntariat-a-lentorn-de-sils/?preview_id=2194050&preview_nonce=af60bac9de&_thumbnail_id=2194051&preview=true
https://setmananatura.cat/2021/activitat/immersio-al-prat-de-gram-de-la-badia-de-roses/


Pugem al Ras!

Diumenge 23 de maig
Parc Natural de l'Alt Pirineu
Ars

Geologia al Coll  de
Creus

Dissabte 5 de juny
Parc Natural del Cadí-Moixeró
Adraén

Hora del conte a la
Banqueta

Dissabte 5 de juny
La Banqueta
Juneda

LleidaActivitats destacades Setmana Natura 

https://setmananatura.cat/2021/activitat/pugem-al-ras/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/geologia-al-coll-de-creus/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/hora-del-conte-a-la-banqueta/


Bioblitz al Barranc de
Santes Creus

Dissabte, 29 de maig
Graëllsia
L'Ametlla de Mar

Cens de nius
d’orenetes a la ciutat

Dissabte, 29 de maig
GEPEC-EdC
Roquetes 

Taller de cistelleria amb
Anna Sínia

Dissabte, 29 de maig
GEPEC-EdC
Vimbodí i Poblet

TarragonaActivitats destacades Setmana Natura 

https://setmananatura.cat/2021/activitat/cuidem-i-descobrim-lentorn-proper/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/descobreix-lentorn-natural-de-tamarit/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/sortides-de-descoberta-de-lentorn-de-puigpelat/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/bioblitz-al-barranc-de-santes-creus/?preview_id=2194452&preview_nonce=60dcea2aeb&_thumbnail_id=2194462&preview=true
https://setmananatura.cat/2021/activitat/cens-de-nius-dorenetes-a-la-ciutat/?preview_id=2194492&preview_nonce=b6d5ebfe16&_thumbnail_id=2194493&preview=true
https://setmananatura.cat/2021/activitat/taller-de-cistelleria-amb-anna-sinia/?preview_id=2194490&preview_nonce=2c3793cf50&_thumbnail_id=2194491&preview=true
https://setmananatura.cat/2021/activitat/cuidem-i-descobrim-lentorn-proper/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/descobreix-lentorn-natural-de-tamarit/


Descobrim i tenim
cura de l ’entorn
proper a l ’escola

25 de maig a 5 de juny
Escola Mare de Déu del Roser
Vallmoll

Descobreix l ’entorn
natural de Tamarit

Diumenge, 30 de maig
L'Hort de La Sínia
Tarragona 

Sortida de descoberta
de l 'entorn de Puigpelat

24 de maig a 4 de juny
Escola Joan Plana 
Puigpelat

TarragonaActivitats destacades Setmana Natura 

https://setmananatura.cat/2021/activitat/cuidem-i-descobrim-lentorn-proper/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/descobreix-lentorn-natural-de-tamarit/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/sortides-de-descoberta-de-lentorn-de-puigpelat/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/cuidem-i-descobrim-lentorn-proper/
https://setmananatura.cat/2021/activitat/descobreix-lentorn-natural-de-tamarit/


Contacte

Organitzat per la Xarxa per a la Conservació de la
Natura, amb el suport del Departament de Territori
i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, i
amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona.

Per més informació, visita el web www.setmananatura.cat 
o contacta a info@setmananatura.cat

 

http://www.setmamanatura.cat/

