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 Si perdem biodiversitat, perdem patrimoni natural. A Catalunya, en només 14 

anys s’han reduït almenys un 22% de 258 espècies de vertebrats i 

invertebrats. 

 En motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, el 5 de juny, la XCN promou una 

campanya per incentivar a la ciutadania a implicar-se en la natura. 

 La campanya “I tu, què fas per la natura?” compta amb el suport de persones 

de l’àmbit de la música, la televisió, la cultura o les xarxes socials.  

 

La crisi de la covid19 fa més evident que mai la relació entre la salut de les persones i la dels 

ecosistemes. Sense una natura sana, els fonaments de la nostra societat no poden continuar 

funcionant (alimentació, salut, economia, etc.). En aquests ecosistemes, la biodiversitat hi juga 

un paper clau. 

 

Per evitar la pèrdua d’aquesta biodiversitat, a Catalunya més de 150 entitats sense ànim de 

lucre es dediquen a la conservació de la natura i la seva biodiversitat, a través del compromís i 

de l’acció continuada. 

 

La majoria d’aquests col·lectius no podrien funcionar sense la dedicació voluntària de moltes 

persones que, dia a dia, aporten el seu coneixement, el seu temps i les seves mans per evitar la 

pèrdua de biodiversitat. Per això, és molt important el suport de la ciutadania cap a aquestes 

entitats i puguin continuar fent la seva feina. 

 

 

Sota el lema “I tu, què fas per la Natura?” durant tota la setmana la XCN ha analitzat les causes 

i les conseqüències de la pèrdua de biodiversitat, així com les accions per evitar-la i els beneficis 

que aporta. Demà divendres a les 10h, Dia mundial del Medi Ambient, donarem a conèixer el 

vídeo “I tu, què fas per la Natura?”, que compta amb la participació de diverses figures 

públiques i entitats ambientals, on es convida a passar a l’acció. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=uSFN53OyiZ8
https://www.youtube.com/watch?v=uSFN53OyiZ8
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13 persones de l’àmbit de la música, la televisió, la cultura o les xarxes socials, juntament amb 3 

entitats ambientals representatives, s’han unit per denunciar la pèrdua de biodiversitat i 

incentivar la participació ciutadana a través de les entitats ambientals. 

 

La campanya “I tu, què fas per la Natura?” també promou 5 maneres de col·laborar per la 

natura:  

 

1. Coneixent quines entitats ambientals són i què fan. 

A la web de la XCN, cercant ‘Fundacions’ i ‘Associacions’ trobareu més de 60 entitats de 

Catalunya dedicades a la conservació de la natura. 

 

2. Participant com a voluntari/a ambiental a través de voluntariatambiental.cat 

 

3. Fent una donació a través de donantambiental.cat 

 

4. Participant del 3 a l’11 d’octubre a la Setmana Natura setmananatura.cat 

 

5. Preparant-te per córrer per la natura a la Ultra Clean Marathon ultracleanmarathon.cat 

 

Podeu seguir la campanya “I tu què fas per la natura?” a través de les nostres xarxes socials: 

Youtube, Twitter i Instagram amb l’etiqueta #perlanatura . També trobareu més informació de 

la campanya a la web voluntariatambiental.cat.  

 

_______________________________________ 

 

Imatges adjuntes a la Nota de Premsa:  

 

- Imatge 1 – Flyer “I tu, què fas per la natura?” 

 

- Imatge 2 – Protagonistes del vídeo “I tu, què fas per la natura?” 

 

 

Més informació i contacte: Xarxa per a la Conservació de la Natura - www.xcn.cat 

 Anna Subirana – asubirana@xcn.cat - 93 886 61 35  

 

http://www.xcn.cat/qui-som/socis/membres
http://voluntariatambiental.cat/
https://donantambiental.cat/
https://setmananatura.cat/
http://ultracleanmarathon.cat/
https://www.youtube.com/channel/UCj84QcAvYwFwCbS1RGL4cag
https://twitter.com/XCNatura
https://www.instagram.com/volambiental/
http://voluntariatambiental.cat/i-tu-que-fas-per-la-natura-viu-el-dia-mundial-del-medi-ambient-durant-tota-la-setmana/
mailto:–%20asubirana@xcn.cat

