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ADEFFA i la conservació del cranc
autòcton al Berguedà
L’Associació de Defensa i Estudi de la Fauna i Flora Autòctona (ADEFFA)
treballa per la conservació del cranc autòcton ex situ i in situ amb pilars
fonamentals com l’educació ambiental, la custòdia de territori i el
voluntariat ambiental. Es tracta del projecte ‘Amb dues pinces’.
L’entitat també compta amb el projecte ‘Flueix’, de voluntariat ambiental
amb persones amb risc d'exclusió social en finques de custòdia fluvial, a
més de projectes de conservació d'altres espècies en perill d'extinció.

ADEFFA es troba a la
masia Camadoca a Santa
Maria de Merlès, on hi ha
animals que participen en
programes de conservació

ADENC vol fer reviure el riu
Ripoll
L’Associació per la Defensa i l’Estudi de la Natura (ADENC) vetlla pel
manteniment dels valors naturals del Vallès.
Un dels seus projectes és ‘Fes reviure el riu Ripoll’, acompanyat d’una
campanya d’apadrinament d’arbres de ribera. L’objectiu és aconseguir la
recuperació ecològica del tram del riu Ripoll al seu pas per Sabadell.
A més, l’entitat treballa amb diversos projectes de ciència ciutadana,
accions territorials i educació ambiental.

La campanya
d’apadrinament d’arbres
va iniciar-se l’any 2016.
Cada tardor es porten a
terme les plantades
populars

APNAE protegeix els Aiguamolls
de l’Empordà
L’Associació d’Amics del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà
(APNAE) es va crear el 1992 per ajudar en la gestió i difusió del Parc
Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, i d’alguna forma manté
l’esperit de la campanya de defensa que va aconseguir la seva
protecció.
Actualment desenvolupa projectes de conservació i difusió del
patrimoni natural de l'Alt Empordà. Un dels seus projectes actuals és
la Caseta de la Biodiversitat, una antiga estació de bombeig que
acabarà donant refugi a tota mena de fauna (insectes, amfibis, aus i
ratpenats).

Els seus projectes de fauna són
el Projecte Llúdriga, el Projecte
Òliba, el Projecte Gaig Blau i el
Projecte Puput

ARBA reforesta la roureda
centenària de Cubelles
L’Associació per la Recuperació del Bosc Autòcton del Sistema Litoral
(ARBA) es dedica a la recuperació del bosc autòcton litoral català, com el
seu nom indica. Actualment, l’entitat reforesta la roureda centenària de
les Bassetes, que es troba en una finca en custòdia de Cubelles.
ARBA crea laberints entre els esbarzers, on planta espècies caducifòlies
com el roure, el freixe, l’arç blanc i el sanguinyol.

El bosc autòcton del sistema
litoral català, segons l’entitat, es
troba en perill per la gran
pressió que en fan les persones
que hi habiten

L’Ass. Aurora promou plantacions
populars al riu Francolí
L’Associació Aurora té per objectiu la millora de la qualitat de vida de les
persones afectades de malaltia mental i dels seus familiars.
Són especialistes en la restauració d’espais fluvials, i un dels seus
projectes centrals és la restauració del bosc de ribera al curs baix del riu
Francolí. Algunes de les seves darreres activitats són les plantacions
populars i les jornades de voluntariat ambiental.

Aurora, amb seu a
Tarragona, ofereix un
servei d’inserció laboral,
a més d’activitats
lúdiques i socials

Ass. Hàbitats i la implicació ciutadana
per a la conservació dels rius
L’Associació Hàbitats té la missió d’apropar les persones a l’entorn
natural per fomentar la conservació dels ecosistemes, la biodiversitat
i el patrimoni a través de l’educació, el voluntariat i la participació.
La iniciativa més coneguda és el Projecte Rius, que afavoreix la
implicació de la societat en la conservació dels espais fluvials fent
seguiment ecològic dels rius i desenvolupant actuacions de millora en
el marc de la custòdia del territori.

L’informe RiusCat s’ha elaborat
a partir de les dades recollides
per 4.259 persones voluntàries
de 157 grups

La natura i els costums dels
Pirineus Orientals amb CEA Alt Ter
El Centre d’Educació Ambiental Alt Ter (CEA Alt Ter) és una associació
dedicada a l'educació a través de la descoberta de l'entorn natural i
del patrimoni històric i social, potenciant la seva recuperació,
conservació i difusió.
Els seus objectius són donar a conèixer els ecosistemes i les
alteracions humanes que els afecten, estimular l'esperit crític per
fomentar actituds responsables cap el nostre entorn i potenciar el
coneixement i el respecte envers el medi natural, els costums i
l'empremta humana dels Pirineus Orientals.

Al Ripollès, l’entitat va
néixer l’any 2000 quan un
grup de persones van
iniciar projectes
d’educació ambiental i
medi ambient

CEN protegeix les muntanyes de
Prades
L’Associació per la Conservació dels Ecosistemes Naturals (CEN) té
com a missió aconseguir que l'activitat humana sigui compatible amb
la conservació de la natura.
Un dels seus projectes és el ‘Programa de custòdia fluvial a les
Muntanyes de Prades’, amb el doble objectiu de millorar l'estat de
conservació de l’entorn dels rius i apropar-hi la ciutadania per tal que
aquesta en gaudeixi i s'impliqui alhora en la seva conservació.

L’entitat també actua al riu
ecosistemes
de Siurana i al camí del
Francolí

Ecoserveis promou un model
energètic sostenible
Ecoserveis és una entitat que promou un model energètic just i
sostenible. Ho fa identificant les necessitats i reptes energètics de la
societat, aportant solucions i construint ponts entre la ciutadania i la
tecnologia, el mercat, la recerca i la innovació.
Els seus objectius es centren en el desenvolupament de serveis i
projectes d’assessorament dins de l’àmbit de la transició energètica,
l’emergència climàtica i la protecció i apoderament de les persones
més vulnerables abordant problemàtiques com la pobresa energètica
o l'accés de tothom a les energies renovables i a les mesures
d'eficiència energètica.

L’entitat fa divulgació
sobre els efectes del canvi
ecosistemes
climàtic, treballant per la
transició energètica

El CST vol unir-nos per la “nova
cultura del territori”
El Centre per a la Sostenibilitat Territorial (CST) és una associació que
promou una “nova cultura del territori” (NCT), és a dir, una nova forma
d’entendre i d’entendre’s amb el territori, segons l’entitat.
El centre aplega entitats ambientalistes i moviments en defensa del
territori, professorat i persones investigadores universitàries, agents
econòmics i professionals, i la ciutadania en general.
Actualment, l’entitat impulsa les taules de concertació social per una
nova cultura del territori a l'entorn de conflictes socioecològics a l'Àrea
Metropolitana de Barcelona (AMB), en infraestructures viàries, a més d’un
anuari per la Nova Cultura del Territori.

El CST porta a terme la
publicació de l’Anuari per a
la Nova Cultura del Territori
i el Mapa de Conflictes
Socioecològics

El Fanal promou activitats per
preservar el Moianès
El Fanal, col·lectiu cultural i ecologista del Moianès, des de l'any 1987
realitza activitats per fomentar el coneixement de la natura i el
respecte pel medi ambient.
D’aquesta manera, l’entitat ha anat desenvolupant exposicions,
conferències, sortides de camp, tallers familiars, col·locació de caixes
niu i seguiments de vegetació i fauna del Moianès. També s’encarrega
de gestionar la preservació de les zones de l'espai natural incloses al
PEIN del Moianès.

L’entitat acompanya les
reivindicacions del
patrimoni natural amb un
raonament tècnic, científic i
de comunicació

La Fundació Andrena conserva el
samaruc, un peix en perill d’extinció
Fundació Andrena treballa per la recuperació de llacunes litorals per
conservar el samaruc, un peix en perill crític d’extinció. El projecte
s’anomena SOS Samaruc i Andrena l’està portant a terme amb l’entitat
Paisatges Vius. També compta amb la col·laboració del Centre Ictiològic
del Parc Natural del Delta de l’Ebre. L’estratègia per a la conservació es
basa en crear poblacions refugi, on es troba fora de l’amenaça de la
gambúsia, un peix invasor.

L’objectiu d’Andrena és
millorar el funcionament i
la resiliència dels
ecosistemes aquàtics
degradats

La Fundació Arnau Mir de Tost
recupera la vall d’Àger
La Fundació Arnau Mir de Tost és una entitat sense afany de lucre que
treballa amb voluntariat per a la conservació i divulgació del patrimoni
natural i cultural de la Vall d'Àger.
Entre els seus projectes actuals hi ha la recuperació del pou de gel, primera
acció d’una iniciativa de més envergadura que en el futur ha de permetre a
l’entitat conèixer el sistema hidrològic de la vall i l’ecosistema que l’envolta,
a més de posar en valor els seus elements patrimonials naturals (fauna,
flora, afloraments geològics) i culturals (molins, fonts, pous de neu i de gel).

L’entitat publica materials
com ara auques de la
història d’Àger, llibres
acadèmics i publicacions
digitals

Justícia i respecte pel medi
ambient amb la Fundació ENT
La Fundació ENT treballa per aconseguir una societat més justa i
respectuosa amb el medi ambient. L’entitat porta a terme projectes
principalment vinculats al desenvolupament i implementació de
polítiques públiques, centrant-los en l’àmbit de l’elaboració, l’anàlisi i
la gestió.
Les seves principals àrees d’expertesa són l’economia i el medi
ambient, els residus, l’energia i el canvi climàtic i el medi marí. Des de la
Fundació ENT també s’edita la revista Ecología Política.

L’entitat compta amb un
equip de professionals
multidisciplinaris en els
àmbits de residus, economia
i medi ambient, energia i
canvi climàtic, ecologia
política i medi marí

Fundació Emys i la conservació
de la tortuga d’estany
La Fundació Emys treballa per fer una gestió sostenible del territori,
promovent l’agroecologia, la gestió forestal sostenible, l’educació
ambiental i l’economia verda.
Es dedica a la conservació de la natura, en especial de les zones
humides i de la tortuga de l’estany, mitjançant recerca, gestió,
conservació, educació i conscienciació. Un dels seus projectes actuals
és la millora de l’estat ecològic de l’estany de Sils i de l’espai natural
protegit del volcà de la Crosa.

La tortuga d’estany es troba
greument amenaçada
La població de tortugues de la
Selva és una de les més
importants de la península
Ibèrica

Vetllant pel benestar dels cavalls
amb la Fundació Miranda
La Fundació Miranda té la voluntat de rescatar i recuperar cavalls
que viuen situacions difícils, de maltractament, isolament o
abandonament, i oferir-los una vida digna.
L’entitat combina projectes educatius amb projectes, com ara la
conservació dels ponis Pottoka i la seva relació amb la biodiversitat de
l’entorn (el Parc Natural del Garraf).

Cada any la fundació realitza
dues transhumàncies dels seus
cavalls, buscant el major
benestar:
es desplacen del Pirineu al mar a
la tardor, i del mar al Pirineu a la
primavera

La Fundació Plegadis conserva
espècies del Delta de l’Ebre
La Fundació Plegadis neix amb l’objectiu de fer projectes d'estudi,
conservació i restauració del medi natural i de les espècies de fauna i
flora que hi habiten, especialment en els ambients deltaics i estepàrics
de Catalunya.
L’entitat té la seva Aula de Natura al cor del Delta de l'Ebre, on es
desenvolupen tasques de seguiment, estudi i educació ambiental,
treballant amb espècies amb poblacions en perill com els rapinyaires
nocturns, les nacres, les tortugues d'estany o els ocells aquàtics del
Delta de l'Ebre.

Plegadis es troba a la
localitat de Sant Carles de
la Ràpita, a la plana
deltaica, on hi té el seu
centre d’educació
ambiental

Defensant el Camp de Tarragona
amb GEPEC
El GEPEC-EdC, Grup d’Estudi i Protecció dels Ecosistemes Catalans-Ecologistes de Catalunya, és una
associació de defensa, de custòdia i d'estudi de la natura que té especial cura en la millora del medi
ambient de les Terres de l'Ebre, el Camp de Tarragona i el Penedès.
Gràcies al voluntariat, les persones sòcies i el suport de l’equip tècnic, l’entitat compagina les tasques de
defensa del sud de Catalunya i la seva biodiversitat (a partir de projectes de conservació i custòdia del
territori) i la lluita contra les agressions al medi natural i la contaminació (a través de la protesta pacífica i
la denúncia pública o legal) amb l’organització d’activitats de coneixement, divulgació i sensibilització de
l'entorn local.

El GEPEC ha liderat la
recuperació de dunes
litorals a diverses platges
del Tarragonès, com les
dunes de la platja de
Creixell i Torredembarra

GEVEN protegeix zones
humides costeres
A GEVEN, Grup Ecologista del Vendrell i el Baix Penedès, creuen en
l’ecologisme com a manera de conservar el patrimoni natural i en
l’ecologia com a ciència i eina per dur a terme els objectius.

Les seves tasques són la defensa activa del medi ambient,
salvaguardant els ecosistemes des de tots els àmbit possibles. Dos dels
seus projectes actuals són la revegetació del torrent d’en Pedro (Cunit)
i la conservació de les Madrigueres (El Vendrell).

L’entitat està redactant el
pla de gestió de la zona
humida de Les
Madrigueres, que anirà
acompanyat d’un acord
de custòdia

Graëllsia engega els seguiments
del gat fer
Graëllsia, grup d’estudis i comunicació ambiental, conserva, neteja,
protegeix i difon els valors del territori.
L’entitat treballa en tres línies de custòdia: la custòdia agrària en
finques d’oliveres de les Terres de l’Ebre, la custòdia fluvial en
tributaris de l’Ebre pel seu marge dret i la custòdia marina en platges
del Delta de l’Ebre, Espai d’Interès Natural Cap de Santes Creus i Lloc
d’Interès Comunitari Litoral Meridional Tarragoní.
Enguany ha engegat les primeres jornades de seguiment del gat fer.

+
El gat fer és una
espècie protegida
que viu als boscos

El Grup de Natura Freixa i la
Reserva Natural de Sebes: riu,
oliveres i cigonyes
El Grup de Natura Freixe es dedica a la conservació de la natura des de
fa més de 30 anys. Vetlla per la conservació, recerca i sensibilització
del patrimoni natural, utilitzant la custodia del territori com a principal
eina de gestió.
Gestiona la Reserva Natural de Sebes (Flix), un els espais naturals
més importants de les Terres de l’Ebre, recuperant i millorant hàbitats
d’interès (zones humides, espais forestals i espais oberts) per afavorirne la biodiversitat. La reserva destaca per la presència de gran varietat
d’ocells (destacant les cigonyes), oliveres i els cavalls de la Camarga.

Recentment s’ha detectat que la
llúdriga habita i cria a la
Reserva Natural de Sebes
És una molt bona notícia, ja que
indica el bon estat de la qualitat
d’aigua del riu

El Grup de Naturalistes d’Osona
promou la recerca participativa
El Grup de Naturalistes d’Osona – ICHN treballa per l’estudi, la
conservació i la divulgació del patrimoni natural de la comarca per
mitjà de diversos projectes i activitats. Actualment, alguns dels
projectes més actius són el de recerca participativa per l’Atles
d’Orquídies d’Osona, el projecte Gat Fer i el projecte Paisatges
Geològics.
L’Atles d’Orquídies d’Osona és un projecte de recerca participativa
nascut l’any 2013 amb la voluntat de recollir dades per a conèixer la
distribució i la fenologia de les orquídies silvestres de la comarca.

L’Atles d’Orquídies d’Osona és
un projecte de recerca
participativa nascut l’any 2013

Irehom i el desenvolupament
rural als peus de Montserrat
Irehom cuida i custodia la Vall d’Artigues, situada al municipi de
Castellgalí i als peus de la muntanya de Montserrat. L’entitat impulsa
el desenvolupament local, especialment en el món rural, des de la
pràctica i experiència en el mateix territori.
En els darrers 10 anys, Irehom ha netejat i gestionat una vintena
d’hectàrees del seu bosc, ha tornat a fer productius els espais de
cultiu i ha experimentat amb altres formes de gestió forestal més
respectuoses i que repercuteixen en el benestar i la salut de les
persones que hi passegen. L’entitat ha dissenyat un pla estratègic de
més de 60 projectes per dinamitzar les quasi 500 hectàrees de la
Vall (per exemple, amb la gestió de l'aigua i la prevenció dels
incendis forestals i el canvi climàtic).

A Irehom creuen que aprendre és
una actitud, una vivència
constant. És per això que
darrerament l’entitat ofereix una
part formativa

Preserva la vida salvatge de
Montcada amb La Horda
L’associació de protecció de la vida salvatge La Horda té apadrinat un
espai fontinal (la Font de la Vinya i els seus voltants) al Turó de
Montcada amb un conveni amb el Consorci del Parc Natural de
Collserola.
Entre d'altres actuacions, s'hi han realitzat recollides i gestió de
residus, plantació de vegetació nativa, seguiments de fauna i flora,
creació d'hàbitats aquàtics, control de vegetació exòtica invasora i
construcció de petites feixes de pedra seca. Les actuacions han estat
obertes a la ciutadania en general i, en particular, a joves de Montcada
que fan el seu Servei Comunitari.

La Horda també porta a
terme actuacions de
conscienciació ecològica i
està adscrita a la Taula del
Medi Ambient de
Montcada i Reixac

Conserva el riu Gaià amb l’Ass.
Mediambiental La Sínia
L’associació mediambiental La Sínia treballa per la conservació de la
biodiversitat a través de la custòdia fluvial i el foment del voluntariat
ambiental, amb la implicació i participació sobretot dels veïns i veïnes
dels pobles de la conca, i l’educació ambiental.
Les accions desenvolupades darrerament al riu Gaià són la millora i
consolidació de fonts i basses en el marc del projecte Territori
Salamandra, la recuperació del sistema dunar de Tamarit i la
consolidació de la població de tortuga de rierol al riu Gaià, entre
d'altres.

Recentment La Sínia ha creat la
Xarxa d’Observadors
Ambientals de la Conca del riu
Gaià (XOAG), un nou projecte de
voluntariat ambiental per
implicar les persones de la zona

La Sorellona protegeix l’espinós
L’Associació La Sorellona treballa en el disseny i realització de diverses
activitats d’educació ambiental, que tenen com a objectiu principal la
descoberta de la natura.
El projecte propi Escanyagats està centrat en la conservació de
l’espinós, així com dels seus hàbitats i espècies acompanyants
d’interès, sobretot herpetofauna i invertebrats.

El projecte Escanyagats està
centrat en la conservació de
l’espinós (Gasterosteus
aculeatus), un peix que l’entitat
defineix com “emblemàtic dels
nostres rius”

Limnos preserva l’entorn natural
de Banyoles
LIMNOS és l’Associació de Defensa del Patrimoni Natural del Pla de
l’Estany. A part de desenvolupar una important tasca de divulgació
ambiental amb les revistes Llúdriga (trimestral) i L’Ham (mensual, amb un
tiratge mínim de 7.000 exemplars), també porta a terme censos d’ocells
aquàtics al Pla de l’Estany i altres iniciatives amb l’objectiu comú de
preservar el patrimoni natural del voltant de Banyoles.

L’entitat es va crear el
1987 i s’ha constituït com
un grup de pressió davant
les agressions
mediambientals

Recuperació de llavors locals i
tradicionals amb Llavors Orientals
Llavors Orientals és una entitat formada per persones
apassionades pel patrimoni agrari, la recuperació, la reproducció i
la difusió de llavors de varietats locals i tradicionals.
Defineixen el moviment de recuperació i conservació de llavors
com “un gran procés col·lectiu i participatiu”. El Banc de Llavors
del Vallès Oriental ha estat una iniciativa de la qual Llavors
Orientals ha estat promotora. L’entitat també organitza tallers,
participa en diverses fires, desenvolupa estudis de recerca i
disposa d’un servei per comandar planter.

L’origen del banc de llavors
i dels seus coneixements,
segons l’entitat, ve de les
persones conreadores
d’horta

Meandre promou l’Anella Verda de
Manresa i més lluites ambientals
Meandre, l’Associació per la Preservació del Patrimoni Natural
de Manresa i el Pla de Bages té per objectiu preservar el “ric i
variat patrimoni natural i agrícola del rodal de la nostra ciutat,
espai periurbà, que avui coneixem amb el nom d’Anella Verda
de Manresa”, segons explica l’entitat.
A més, l’entitat s’implica en lluites mediambientals a nivell
comarcal, com ara en la plataforma Salvem el Pla de Bages.

L’Anella Verda de Manresa és el
conjunt d’espais lliures al voltant
de Manresa que compten amb
valors socials, ambientals,
paisatgístics i productius agraris

Som Natus defensa del territori
des de Girona
L’Associació de Naturalistes de Girona té com a missió aconseguir canviar
actituds i hàbits per tal de protegir el medi ambient, el territori i fomentar
la justícia ambiental.
Un dels seus projectes actuals és la conservació del Mas de la Torre. Els
pilars fonamentals de l’entitat són el consum responsable, la defensa del
territori amb accions i campanyes, activitats, formació i difusió.

L'ANG també s'ha obert pas
al camp de la cooperació
internacional:ha establert
un vincle amb l’entitat
UNES d’El Salvador

Oceanicos consciencia sobre la
biodiversitat marina
Oceanicos consciencia sobre la biodiversitat marina del litoral de
Barcelona i Tarragona. La seva finalitat és la de sensibilitzar i divulgar
sobre els ecosistemes marins a través de projectes ambientals marins i
activitats subaquàtiques per a tothom.
Recentment, amb Anèl·lides, han creat un projecte d’aprenentatge-servei
per joves d’instituts de secundària amb l’objectiu principal de conscienciar
sobre la importància de la biodiversitat de les zones litorals de
Barcelona, i donar a conèixer les seves problemàtiques actuals a través de
l’educació ambiental marina com instrument participatiu, l’snorkeling com
a pràctica responsable amb el medi marí i la ciència ciutadana, per fer als
estudiants partícips en la recol·lecció de dades.

L‘entitat apropa les
persones a l’snorkeling i el
submarinisme responsable
per aconseguir una relació
més estreta i respectuosa
amb el medi marí

Paisatges Vius protegeix
espècies en perill d’extinció
Paisatges Vius utilitza la custòdia del territori per conservar espècies
amenaçades a Catalunya com el gall fer, el cranc de riu o el xoriguer
petit.
L’entitat treballa per fer compatible la conservació de la natura amb les
activitats socioeconòmiques del territori. Amb el projecte Perifer es pretén
conservar les poblacions més meridionals de gall fer al Pirineu i
Prepirineu, tot establint acords amb propietaris de finques privades i
gestors de finques públiques.

El cranc de riu és una espècie
que en els darrers anys ha patit
una greu regressió de les seves
poblacions.
Un de les seves principals
amenaces és el cranc de riu
americà.

Picampall té cura dels ocells del
Delta de l’Ebre
Picampall, l’Associació Ornitològica de les Terres de l’Ebre, vol proposar
models d’ús del territori compatibles amb la conservació de la diversitat
biològica, així com identificar i prevenir els impactes negatius sobre uns
ecosistemes on les reserves naturals i l’activitat humana sovint
comparteixen el mateix espai.
Els objectius generals de l’entitat són conservar, estudiar, i divulgar els
valors naturals i, especialment, els valors ornitològics de les Terres de
l’Ebre, involucrant activament els habitants de la zona.

L’entitat compta amb un
projecte d’anellament i
d’apadrinament de
flamencs

Posidonia21 cuida el fons marí
de posidònia de Mataró
L’Associació Posidònia 2021 treballa per a la conservació i
recuperació de l’àrea protegida de la praderia de Posidònia
oceànica de Mataró a través de la gestió preventiva, la millora
ambiental, l’aprofitament sostenible i la restauració
d’ecosistemes.
L’objectiu és promoure la conservació i recuperació de la
posidònia i de nombroses espècies que formen part del mateix
ecosistema.

La declaració per part de la
Generalitat d’aquest alguer com
a Zona Especial de Conservació
ZEC dins la Xarxa Natura2000 fa
evident la fragilitat d’aquests
fons marins i molt especialment
de la Posidònia oceànica

Posidonia Green Project vol una
societat ecoresponsable
Posidonia Green Project és una associació internacional amb seu
a Espanya i Itàlia dedicada a la promoció de la cultura de la
sostenibilitat.
L'organització va sorgir per a la promoció de Posidonia Green
Festival a Itàlia el 2010, i ha tingut un creixement gradual a través
dels projectes i les iniciatives posades en marxa. El 2015 es va
constituir l'oficina a Espanya, que actualment és la seu central de
Posidonia Green Project.
L’entitat es planteja impulsar una societat eco-responsable
capaç de compatibilitzar el benestar social i la protecció
ambiental, amb particular atenció als ecosistemes marins.

Actualment l’entitat està
treballant en un projecte de
pesca sostenible per a la creació
i difusió d’una guia de consum
sostenible de peix al Mediterrani
i per impulsar comunitats
costaneres Plastic Free

Voluntariat per conservar els
Pirineus amb Projecte Boscos
La Fundació Projecte Boscos de Muntanya promou la conservació i
millora dels boscos i paisatges de muntanya. Organitza estades
de voluntariat amb persones adultes i joves i voluntariat corporatiu
amb empreses. Totes les feines es coordinen amb la gent dels
pobles, ramaderia i la part tècnica de l’administració.
L’entitat va tancar el 2019 amb 612 persones sòcies i 27.792
hores de voluntariat ambiental, el 35% del total a Catalunya.

La Fundació Bergwald
Project va néixer a Suïssa
el 1987, on hi és present, a
més de Catalunya,
Alemanya i Àustria

Pure Clean Earth promou el
consum conscient pel clima
Pure Clean Earth és una organització sense ànim de lucre que té com a
objectiu revertir l'emergència climàtica a través de l‘educació, utilitzant el
consum conscient com una eina per generar canvi.
L'educació ambiental per infants i adults és un dels pilars amb els que
treballa l'entitat, a més del voluntariat ambiental en activitats com la
recollida setmanal de residus a les platges de Barcelona.

L’entitat combat la
contaminació amb
neteges i també amb
altres campanyes de
sensibilització

Rurbans promou el relleu
generacional de la pagesia catalana
L’Associació Rurbans té com objectiu principal la dinamització de la
pagesia en l’àmbit rural, amb accions que pretenen donar suport a la
pagesia existent i apostar per una nova generació basada en l’agroecologia
com a manera d’entendre l’ofici. Per assolir aquest objectiu s’ha creat
l’Escola de Pastors de Catalunya.
A més d’aquesta formació, també compten amb un servei
d’assessorament i una borsa d’oportunitats per facilitar la instal·lació en el
sector primari.

Rurbans participa en diversos
projectes per dinamitzar l’agroramaderia amb la silvopastura,
l’accés a la terra, la transmissió
de finques o els espais test
agraris. Tot plegat, per garantir
el relleu generacional de la
pagesia

De font en font amb SCEA i el
voluntariat intergeneracional
La finalitat de la fundació SCEA (Societat Catalana d’Educació
Ambiental) és millorar el present i el futur de la societat en general,
sobretot de persones en risc d’exclusió social. Treballen dissenyant i
executant programes d’educació i sostenibilitat, que tenen com a eix
central l’educació ambiental i la participació com a recurs estratègic
per l’apoderament.
El seu projecte principal s’anomena “De Font en Font”, i es basa en
una proposta de voluntariat ambiental intergeneracional per conèixer
el patrimoni, tractant les fonts com a valor social i l’aigua com a
recurs.

SCEA desenvolupa
formacions com ara el
Fòrum d’Educació
Ambiental

Endinsa’t i implicat en els boscos
madurs amb Sèlvans
L’Associació Sèlvans treballa per conservar els boscos centenaris, aquells
més madurs i de més alt interès ecològic, que representen el “nucli antic”
dels boscos, com a patrimoni natural únic i irreemplaçable, segons
l’entitat.
Per tal d’aconseguir-ho, Sèlvans aplica mecanismes de
corresponsabilització i implicació de la societat, en especial l’entesa amb
la propietat forestal i la custòdia del territori. També desplega la
valorització dels serveis ecosistèmics d’aquests tresors forestals, inclosos
els relacionats amb la salut i el benestar de les persones.

Sèlvans ha implementat a
Catalunya una xarxa pilot
de 7 boscos amb
funcionalitat terapèutica
on s’ofereixen “banys de
bosc”

SEO cultiva arròs i afavoreix la
biodiversitat del Delta
SEO/Birdlife s’encarrega d’estudiar i conservar les aus i la natura, a la
vegada que fa difusió dels seus valors a la ciutadania. La seva idea és
“contagiar naturalesa”, i treballen els àmbits de la protecció de les aus, la
ciència ciutadana, l’acció social, l’educació ambiental, l’agricultura i
l’alimentació conscient, entre d’altres.
A Catalunya compten amb la reserva Riet Vell al Delta de l’Ebre, on
cultiven arròs ecològic afavorint la biodiversitat de l’entorn.

Riet Vell cultiva arròs
ecològic i recupera hàbitats
de zones humides del Delta
de l’Ebre, amb criteris
d’investigació aplicada

La Societat Catalana d’Herpetologia
té cura de les necessitats dels
rèptils i els amfibis
La Societat Catalana d’Herpetologia aplega persones relacionades amb
l’herpetologia, aficionades i professionals. Els seus objectius són
garantir la protecció i conservació dels rèptils i amfibis i dels seus
hàbitats, col·laborar amb altres entitats científiques i conservacionistes
per tal d’assolir objectius comuns, formar i sensibilitzar en relació a
l’herpetologia, oferir a les persones associades els elements socials de
que disposi l’entitat en cada moment i promoure la llengua catalana en
l’àmbit de les ciències herpetològiques.

L’entitat conserva i
restaura punts d’aigua per
conservar fauna i flora
autòctona

Submon conserva el fons marí
mediterrani
Submon treballa per conservar la biodiversitat marina i per assolir un
ús sostenible del medi marí, mitjançant la divulgació, l’estudi i la
conservació de l’entorn natural marí.
Estudia hàbitats i espècies marines per millorar el seu ús i gestió. Per
exemple, el seu projecte Dofins de Tramuntana cerca la protecció del
dofí mular, mitjançant el treball conjunt amb el sector pesquer a la
zona del Cap de Creus.

Al mar Mediterrani hi viuen de
forma habitual diverses espècies
de cetacis, (dofins i balenes),
com el cap d’olla o el rorqual
comú.

Surfrider vetlla pel litoral
barceloní
Surfrider és una organització mundial sense afany de lucre que treballa per
a la protecció i la valorització dels llacs, rius, oceans, onades i costes.
Surfrider Europa treballa través de grups de voluntaris (chapters) i oficines
(antenes) repartides per diferents països. A Barcelona porta a terme
activitats científiques i de sensibilització relacionades amb la
contaminació marina a les platges i aigües litorals a través del voluntariat
i la col·laboració de centres de recerca.

L’entitat organitza i realitza
neteges a les platges de
Barcelona

Temps de Saó promou
l’agroecologia a Mataró
El recorregut de la Fundació Temps de Saó ha anat lligat a l’educació
ambiental i al foment de l’agricultura agroecològica. Actualment, el seu
projecte ‘Pla d’accions per assolir els objectius de desenvolupament
sostenible de l’agenda 2030’ ha estat premiat per l’Ajuntament de Mataró.
L’acció ‘Un alumne, una llavor’, enfocada a les escoles, forma part del
projecte i promou la plantació de vegetació autòctona.
L’entitat col·labora i dona suport a l’Associació Agrària Cinc Sènies –
Mata i Valldeix, que promou la creació i el debat pel reconeixement de la
zona agrícola i forestal de Mataró com a Parc agrari i Espai estratègic pel
desenvolupament sostenible de la comarca del Maresme.

Els pilars de Temps de Saó
són la sensibilització
agroambiental i sostenible
de tota la societat

Terra Franca facilita
l’accés a la terra
Per a l'Associació Terra Franca, la terra i l'activitat agrària
són la seva raó de ser. L'entitat promou l'ús responsable
del sòl, facilitant l'accés a la titularitat de finques
rústiques mitjançant l'arrendament.
Un dels seus objectius principals és donar suport a la
pagesia que cerca finques per endegar el seu projecte
agrícola o ramader.

La terra i l’activitat
agrària són la raó de
ser de l’entitat

Trenca protegeix espècies
emblemàtiques de Lleida
Trenca treballa sobre el terreny a les terres de Lleida per a recuperar la
fauna autòctona, aturar la pèrdua de biodiversitat i preservar
paisatges i espais naturals únics.
A més, estan demostrant que una agricultura més respectuosa amb la
natura és possible gràcies al seu oli 'Salvatge', amb el que recuperen
oliveres centenàries, les protegeixen com a reserves de fauna i les
conreen de manera ecològica per a produir un oli únic. Entre les seves
iniciatives hi ha el suport a la reintroducció del majestuós voltor negre
als Pirineus, o la lluita contra l'extinció de la trenca.

La trenca és l'ocell més
amenaçat de la Península
Ibèrica
En els últims anys, la població
de trenca ha minvat
dràsticament

Gràcies!

