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Arrenca la campanya “Dóna’t per la Natura” 
amb l’objectiu de captar fons per la protecció 
dels ecosistemes a Catalunya aquest Nadal 

 Des del 30 de novembre, data del Giving Tuesday, fins al 7 de gener, 
es podran fer aportacions a través de la pàgina web 
donantambiental.cat 

 Les entitats ambientals dedicades a la conservació de la natura 
busquen suport per als projectes de restauració d’hàbitats i en 
defensa de les espècies amenaçades a Catalunya. 

 

Per primer vegada, les entitats ambientals dedicades a la conservació de la natura 
fan una crida col·lectiva a la ciutadania per sumar-se a la lluita contra la pèrdua 
de biodiversitat que amenaça Catalunya, i la resta del món. 

Revertir l'emergència ecològica a Catalunya 

L'anomenada emergència ecològica és l'altra cara de la moneda de 
l'emergència climàtica. El 2021 els panells internacionals d'experts sobre el 
clima IPCC i sobre biodiversitat IPBES han fet una declaració conjunta sobre 
la necessitat de revertir la pèrdua de biodiversitat. L'emergència ecològica 
pateix els impactes de la crisi climàtica. Alhora, la salut vigorosa dels 
hàbitats i els ecosistemes és un element clau per fer front als canvis en el 
clima. 

El desembre de 2020 es va publicar l'informe sobre l'Estat de la Natura a 
Catalunya amb dades alarmants, que parlaven de pèrdua d'un 25% 
d'individus de fauna salvatge, fins a un 50% en hàbitats aquàtics, i de que la 
majoria d'hàbitats d'interès comunitari es troben en situació desfavorable. 

Les entitats ambientals que promouen la conservació de la natura són 
associacions sense afany de lucre que actuen sobre 40.000 hectàrees a 
Catalunya, on poden dur a terme els projectes de restauració gràcies a la 
custòdia del territori i amb la implicació del voluntariat ambiental. 

Amb motiu del període nadalenc, enguany s'ha proposat aconseguir una 
gran implicació ciutadana, a través de la campanya de donacions: Dóna’t 
per la Natura! La Natura ets tu! 
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Perquè “Dóna't per la Natura”? 

Quan dones per la natura, en el fons, estàs donant per la teva pròpia salut, 
per la teva pròpia supervivència i dels teus, pel teu propi futur. Tu estàs 
donant, però també t'impliques, i també en seràs el beneficiari. Hi ha una 
plena coincidència entre ser donant, l'acte de la donació i la persona 
beneficiària, perquè tots nosaltres som i depenem de la natura. 

El sublema de la campanya és "La Natura ets tu!", precisament per aquest 
motiu. 

 

A qui van les donacions? 

Es destinen a projectes de conservació de la natura a Catalunya d'entitats 
ambientals. En particular van a projectes de les organitzacions sense afany 
de lucre sòcies de la Xarxa per a la Conservació de la Natura que fan 
custòdia del territori, treballen directament sobre el terreny, restaurant 
hàbitats.  

En són un exemple les llacunes litorals a El Vendrell que recupera 
l'Associació Geven, la desembocadura del Gaià que conserva l'Associació La 
Sínia, la protecció dels boscos madurs que duu a terme l'Associació Sèlvans, 
o les accions de millora d’hàbitats pel Gall fer de l'Associació Paisatges Vius. 
També hi ha altres entitats que treballen a molts punts del territori, com és el 
cas de l'Associació Habitats als rius o la Societat Catalana d'Herpetologia 
que treballa pels rèptils i amfibis, el grup de fauna més amenaçat al món. 

Cada persona donant podrà triar el projecte al que vol fer un donatiu, 
d'acord amb la proximitat geogràfica o a les seves preferències temàtiques. 

 

Com fer les donacions? 

Molt fàcil: cal entrar a donantambiental.cat, mirar els projectes i les entitats, 
triar-ne un o varis, i fer la donació. 

La campanya "Dona't per la Natura! La Natura ets tu! " està impulsada per la 
Xarxa per a la Conservació de la Natura, i es pot dur a terme gràcies a la 
col·laboració de més de 80 persones voluntàries que s'han volgut implicar 
per a actuar com ambaixadores de la natura. 

 

 

Vic, 30 de novembre de 2021 
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Més informació i contacte: 

Sandra Carrera – scarrera@xcn.cat – 605 56 11 37 

Anna Parisi – aparisi@xcn.cat – 649 67 11 63 

www.donantambiental.cat 

www.xcn.cat – www.voluntariatambiental.cat 

 

Recursos gràfics i audiovisuals de la campanya 

 

1. Vídeo promocional 

www.youtube.com/watch?v=OPqub0wFQ5k 
 

 
 

2. Cartell 
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