
UN PAS ENDAVANT PER LA NATURA
16 MANERES DE COL·LABORAR

 EMPRESES I ENTITATS AMBIENTALS



Emergència climàtica, pèrdua de biodiversitat, invasió de plàstics en espais naturals
marítims i terrestres, contaminació de recursos naturals essencials per la vida com l'aigua,
l'aire o el sòl...

Ningú pot afrontar sol un repte tan gran com la cura del medi ambient. 

La força de les entitats ambientals radica en el fet de canalitzar un esforç col·lectiu.
Les entitats identifiquem problemes, proposem solucions, revisem i creem aliances
estratègiques.

Les empreses, com a tota organització, també són el resultat d'un esforç col·lectiu entre
equips, clients, proveïdors, i entorn.

Us proposem fer un  pas endavant i aprofundir una col·laboració  que permeti
multiplicar l'esforç col·lectiu que les persones que componen les empreses i entitats
poden fer pel medi ambient.

NINGÚ POT AFRONTAR SOL UN REPTE
TAN GRAN COM LA CURA DEL MEDI AMBIENT

Però tothom pot posar de la seva part: 
des de casa, o des de l'empresa.



Com pots donar suport 
a una entitat ambiental 

que treballa per 
la conservació de la natura a Catalunya ?

EMPRESES UN PAS ENDAVANT



Som enfront a la 6º extinció massiva d'espècies.

La pèrdua de biodiversitat és una amenaça real al món, que té repercussions
sobre l’economia, la seguretat alimentària, la salut i la resiliència contra el canvi
climàtic. Catalunya no és aliena a la crisi ecològica.  

El Living Planet Index de Catalunya ha mesurat un declivi del 20% en els darrers 15
anys, en poblacions d’espècies vertebrades i invertebrades silvestres
representatives de Catalunya. 

Les màximes amenaces es donen en als hàbitats litorals, rius i lleres, aigües
continentals, prats, estepes  i espais oberts agraris.  A Catalunya hi ha hagut un
dèficit crònic de mitjans per la conservació de la natura, la conservació d’hàbitats i
espècies. 

El 75 % de les espècies d'interès comunitari no tenen garantida la seva
conservació.

Estat d'emergència ecològica: 
pèrdua de biodiversitat



 Com tot a la vida, 
comencem per conèixer-nos una mica més.

A Catalunya actuen més de 80 entitats de conservació de la natura, al llarg del territori i fent front a
problemàtiques ambientals diferents: boscos, mar, espècies protegides, recuperació d’hàbitats...

Cada entitat actua en un àmbit i espai diferent.

Coneixem-nos 
una mica més bé

Connectem
 

Creem projectes
conjuntament



16 MANERES DE COL·LABORAR
EMPRESES I ENTITATS AMBIENTALS 

Col·laboracions puntuals

 

Col·laboracions continuades

Campanyes anuals

Altres formes de col·laboració

1. Aportació econòmica puntual.  Producte solidari, percentatges i campanyes puntuals. 
2. Aportació de material necessari per a un projecte
3. Servei pro-bono
4. Jornada de voluntariat ambiental corporatiu

5. Aportació periòdica. Quota de soci o donació anual.
6. Abastiment d'un servei o producte
7. Creació d'un projecte per la biodiversitat urbana
8. Acord de custòdia per la conservació  d'una finca

  9. Setmana de la Natura
10. Ultra Clean Marathon
11. Giving Tuesday
12. Efemèrides ambientals 

13. Premi per la Natura
14. Regals corporatius
15. Regals commemoratius
16. Esdeveniments solidaris



Heu sabut d'una entitat, que us ha explicat una acció important per la conservació d'un espai que necessita realitzar.
Estan buscant recursos necessaris per poder-la executar.
Potser hi podeu fer alguna cosa?

CONEIXEM-NOS UNA MICA
Col·laboracions puntuals

     1. APORTACIÓ ECONÒMICA
     PUNTUAL 

Pots aportar materials necessaris pel
projecte:  fustes, plantes, material
imprès o algun estri pel seguiment
d'espècies, ...

   2. APORTACIÓ DE MATERIAL

3. SERVEIS PRO-BONO

Col·laboreu amb el projecte amb una
donació econòmica única. 

Podeu marcar un producte solidari del
vostre catàleg o definir un % de la
facturació o un arrodoniment dels
pagaments en tarja.

Algunes hores de la vostra expertesa
professional poden ser un suport
decisiu al projecte:  sou publicistes?
sou juristes? sabeu d'informàtica? 

4. VOLUNTARIAT AMBIENTAL

Una jornada de voluntariat ambiental, o
una calendarització de jornades, és pel
vostre equip una experiència de team
building, i és una manera molt viva
d’implicar-se en el projecte de l'entitat.



Són accions de col·laboració que una empresa realitza amb els seus equips de
treballadors amb l’objectiu de contribuir al desenvolupament social, cultural i
ambiental del seu entorn, en el marc de la seva Responsabilitat Social Corporativa
(RSC).
Es duen a terme amb entitats no lucratives. Hi intervenen els treballadors de
l’empresa  i/o els seus familiars.
Aquest tipus d’accions contribueixen a la millora de l’entorn socioambiental, i alhora
són una oportunitat per la cohesió grupal,  que fomenta el coneixement i la
consciència vers les problemàtiques ambientals de la nostra societat.

Segurament les accions de voluntariat ambiental més conegudes són les plantacions
d’arbres i les recollides de residus, però hi ha altres maneres de millorar el nostre entorn
ambiental.

Les accions de voluntariat corporatiu es realitzen en el marc dels projectes actius de les
entitats ambientals: la Xarxa per la Conservació de la Natura us  facilita el contacte amb els
projectes i amb les entitats. 

Des de la recuperació d'hàbitats com les dunes o els boscos de ribera,  l’arranjament de
fonts, basses i camins, l’extracció de plantes exòtiques invasores, la recuperació de murs
de pedra seca, activitats de silvicultura i gestió forestal, construcció i instal·lació de de
caixes niu i d'altres elements per afavorir la fauna, i un llarg etc.

Què és el voluntariat corporatiu?

Quin tipus d'accions es realitzen? 

Consulta el nostre catàleg 
de voluntariat ambiental 



Ajudem a cobrir una despesa anual concreta de l’entitat, relacionada amb la nostra expertesa o
sector.
Per exemple, un servei necessari per a la realització d’algun projecte: paguem l’adquisició de material per
a un seguiment de fauna, o la impressió i  col·locació de panells informatius,  o el muntatge de tanques
de fusta protectores, les hores de lloguer de maquinària per a una obra de restauració, o el cost de les
anàlisi de laboratori...
També podem fer-nos càrrec del cost de fabricació d’un producte de marxandatge que ajudarà l’entitat a
captar fons, o col·laborar amb una part de la publicitat anual...

Compartim una missió i establim un vincle estable.  Comencem a crear conjuntament.

UN PAS MÉS
Col·laboracions continuades

5. APORTACIÓ ECONÒMICA ANUAL 

6. ABASTIM DE PRODUCTES O SERVEIS

Establim una contribució econòmica estable anual per sostenir l’entitat de forma general. 
Pot ser una quota de soci o una altre import. 



Compartim una missió i establim un vincle estable.  Comencem a crear conjuntament.

UN PAS MÉS
Col·laboracions continuades

Aquest és sens dubte una de les propostes més riques i més satisfactòries,
que representa un impacte ambiental positiu molt gran i que comporta la
major identificació i participació de totes les persones implicades.

CREEM UN PROJECTE DE CONSERVACIÓ
DE FORMA CONJUNTA 

El projecte es podria dur a terme en un espai de l’empresa, que, com a
propietària, podria signar un acord de custòdia amb l’entitat. 

La planificació, execució i
gestió de les tasques de
conservació de tot projecte
s'acompanya de programes
d'educació ambiental i
campanyes de comunicació.   



Compartim una missió i establim un vincle estable.  Comencem a crear conjuntament.

UN PAS MÉS
Col·laboracions continuades

Podem promoure la biodiversitat urbana realitzant una sèrie d'intervencions al
nostre edifici d'oficines, tall o voltants: cobertes verdes, horts comunitaris, jardins
de biodiversitat, refugis per a orenetes, falcons o altra fauna.... 

Els beneficis són pel medi ambient, per la qualitat de l'aire i de la vida a la ciutat, i
també per la comunitat de treballadors que gaudiria dels  beneficis per la salut
física i social de la proximitat amb la  natura.

Podeu desenvolupar el projecte amb una entitat especialitzada en biodiversitat
urbana i planificar jornades de voluntariat amb els vostres equips.

7. CREEM UN PROJECTE DE CONSERVACIÓ A L'OFICINA



Compartim una missió i establim un vincle estable.  Comencem a crear conjuntament.

UN PAS MÉS
Col·laboracions continuades

Podem crear un projecte de conservació en un espai determinat:  pot ser un
un terreny de la nostra propietat , o un terreny que adquirim amb aquesta
finalitat, o un terreny del que apadrinem la restauració.  

Podria ser la restauració d’un estany, podria ser un dels pocs  boscos madurs
que queden a Catalunya, o podria ser la recuperació d’un bosc de ribera, o
podrien ser els terrenys on habita una espècie protegida.

En aquest espai es signaria un acord de custòdia que inclouria  el
desenvolupament d'un pla de gestió,  amb actuacions per la millora de l’espai
físic, pel seguiment de les espècies, per la senyalització, i la planificació de
jornades de voluntariat ambiental, algunes per als col·lectius interns i altres
obertes a la ciutadania general.

8. CREEM UN PROJECTE DE CONSERVACIÓ A UNA FINCA



Aquesta proposta convida les empreses a sumar-se als esdeveniments mundials o locals dedicats al medi ambient cada any. 
Convida a fer-ho a través de les campanyes impulsades des de les entitats ambientals locals, organitzant algun acte 
en col·laboració amb elles.

PARTICIPACIÓ EN LES CAMPANYES ANUALS
Col·laboracions periòdiques

9. SETMANA DE LA  NATURA 10. ULTRA CLEAN MARATHON

Entitats i organitzacions arreu de Catalunya promouen accions per la
natura, vinculades amb una ong ambiental, del 24 de maig, Dia
Europeu dels Parcs, al 5 de juny, Dia Mundial del Medi Ambient.

La campanya es visibilitza amb la polsera verda Setmana Natura,  que es
mostra a les xarxes.

És la cursa solidària amb la natura. Es tracta de córrer 60 km, per
equips (de 2 a 12 persones) , fent plogging (recollir residus mentre es
corre). Les inscripcions són benèfiques  cap a una ong ambiental
(mínim 600 €). Es pot participar com a sponsor d’un equip, propi o
extern, com a patrocinador, econòmic, aportant  material pels
punts d’avituallament o  per a la festa final al punt d’arribada.  o bé
ajudant en la publicitat i difusió.



Se celebra l’1 de desembre, i representa un bon
moment per proposar una campanya per captar fons
per una entitat ambiental, com dedicar un % del preu
de venda, un arrodoniment, o fer una donació
directa.

Després dels dies que incentiven el consum com
Black Friday i CiberMonday,  Giving Tuesday és
reivindicació de la cultura de la donació altruista,
entesa en un sentit ampli: donar temps, diners,
materials...

PARTICIPACIÓ EN LES CAMPANYES AMBIENTALS
Col·laboracions periòdiques

11. GIVING TUESDAY 

Donant ambiental és, durant tot l’any, el portal
destinat a les donacions a entitats ambientals, que recull
més de 40 causes ambientals, projectes d'organitzacions  
sense afany de lucre dedicades a la conservació de la
natura, amb le que col·laborar. 

12. EFEMÈRIDES AMBIENTALS

Moments idonis per
programar una jornada de
voluntariat, crear un
esdeveniment solidari,
impulsar un projecte o fer
una donació.   

Dia de la Terra
Dia de la Biodiversitat

Dia del Boscos
Dia de l’Aigua

Dia dels Oceans
Dia del Voluntariat

...



El lot de Nadal o altres regals corporatius, perquè no triar-los d'entre les propostes de les entitats ambientals? 
Diverses associacions duen projectes de conservació vinculats amb l’agricultura ecològica, en espais de custòdia agrària.
L’adquisició d'aquests productes, per tant, ajuda a la conservació de la biodiversitat. Oli, cerveses, melmelades, arròs,
vi….són alguns exemples. També s'elaboren productes de llana, samarretes , tapacolls,  o bosses amb motius naturals. 

Sortides ecoturístiques amb les entitats ambientals: les organitzacions poden acollir grups en sortides ecoturístiques
en les que conèixer els espais naturals, les accions realitzades, i degustar els aliments produïts. 

Impulsar un premi amb una dotació econòmica per a projectes de conservació de la natura d’entitats és una
iniciativa estimulant per a les entitats que aporta visibilitat a l'empresa. També és una estratègia per fer partícips als
equips que poden implicar-se votant els projectes.

En són alguns exemples, amb dotacions molt diverses, el Premi BBVA a la Conservació de la Biodiversitat, el Premi
Girbau Natura i Societat, o el premi Natura de botigues Natura.

ALTRES PROPOSTES 
Idees i recursos per crear vincles entre entitats ambientals i empreses

13. CREAR UN PREMI NATURA

14. REGALS CORPORATIUS AMB LES ENTITATS AMBIENTALS



Es tracta de celebracions o actes festius dedicats
al nostre públic o bé oberts a la ciutadania. Sopars,
concerts, vermuts...  
Empresa i entitat conjuntament poden organitzar
l'acte i convocar persones amb la finalitat de
recaptar fons per a algun projecte de conservació
de la natura. 

Celebreu un aniversari assenyalat o una fita a
l'empresa?
Què us semblaria fer-ho anunciant la protecció de
tantes hectàrees de bosc madur com anys
compliu? O anunciant un acord de custòdia per la
conservació d'un estany amb motiu del vostre
aniversari? 

ALTRES PROPOSTES 
Idees i recursos per crear vincles entre entitats ambientals i empreses

16. ESDEVENIMENTS SOLIDARIS PER LA NATURA

15. REGAL COMMEMORATIU PER LA NATURA

El vincle entre SALUT I NATURA és un dels temes d’estudi
que està despertant més interès, perquè cada dia es
demostra com de interrelacionada està la natura, o la
manca de natura, o la natura deteriorada, amb la salut. Per
això s’estan impulsant a Catalunya programes
intersectorials, des de l'àmbit de la salut, l'àmbit de la
natura i l'àmbit de les empreses.



TENS ALGUNA  ALTRA IDEA PER COL·LABORAR AMB UNA ENTITAT AMBIENTAL? 

La natura és inspiradora, i si heu decidit fer un pas endavant per protegir-la, és possible que alguna idea
creativa us hagi vingut al cap.  Parlem-ne! 
Contacteu amb la Xarxa per a la Conservació de la Natura i trobem maneres de, plegats, prendre'ns cura de
la natura. 
Perquè ningú pot afrontar sol un repte tan gran com la cura del medi ambient, però junts, podem avançar.

ALTRES PROPOSTES 
Idees i recursos per crear vincles entre entitats ambientals i empreses



CONTACTA
AMB
NOSALTRES

C/ Sagrada Família 7.  08500 Vic
Delegació
C/ Providència 42. 08024 Barcelona 

Adreça
scarrera@xcn.cat

Email 
Tel. 93 886 61 35
Tel. 605 56 11 37

Telèfon

Iniciativa emmarcarda
dintre del projecte  

amb el suport de  


