
  

 

 

 
                                  

MEMÒRIA 
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WWW.NATURALISTESGIRONA.ORG 

 

ANG Gener 2017 
La memòria que 
t’informa de les accions 
que tu fas possibles. 
Ara i sempre lluitem! 

 
 

 

 

 

 

 

 

SOM NATUS 
35 anys d’ecologisme 

 

Tenim com  missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal de protegir el 

medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental. Ara i sempre 

reivindiquem, informem, defensem, treballem, aportem i fomentem. Ara i 

sempre lluitem. 

WWW.NATURALISTESGIRONA.ORG  
 
 
 
 



El 2016 en imatges 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Gener: arriba el MIDCAT 
Alertem del perill del gasoducte 
MIDCAT a les comarques gironines. 
 
 

 
 
 
 
 
Febrer:
Conca Fluvial de Catalunya
Aigua és Vida fa arribar a totes les 
forces polítiques al·legacions

  
Abril: coorganitzem el Fòrum 
social Català a Girona 
El Fòrum Social Català a Girona 
tracta d’ajudar a llegir la realitat amb 
ulls crítics, i buscar alternatives. 

Maig:
la Natura
Aquest 
pren protagonisme l'acció de les 
persones i de les entitats ambientals.

 
 
 
 
 
 

Juliol: pla pilot per reduir el 
malbaratament al Mercat del Lleó 
30 paradistes participen en la 
recollida d'aliments per al CDA. 

Agost:
agroecològiques 
conèixer millor l'estat actual del sector 
agroecològic a comarques gironines

 
 
 

 

 
 
Octubre: Posem en marxa una 
Gimcana ambiental  
"Enganxa't al verd" és una campanya 
ambiental per joves de Girona. 

 
 
Novembre: 
cuina resp
Tallers i receptes per
nostres oceans i mars.
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Febrer: al·legacions al Pla de 
Conca Fluvial de Catalunya 
Aigua és Vida fa arribar a totes les 
forces polítiques al·legacions al Pla. 

 
 
 
 
 
Març: casal Naturalista El Blauet
El Blauet arriba a més de 50
participants durant la Setmana 
Santa, l’estiu i el Nadal

 
Maig: participem a la Setmana de 
la Natura 
Aquest és un moment de l’any en què 
pren protagonisme l'acció de les 
persones i de les entitats ambientals. 

Juny: Celebrem els 35 anys 
NATUS 
Celebrem els 35 anys de l'A
les persones sòcies, voluntàries i 
simpatitzants.

 

Agost: visites a finques 
agroecològiques  
conèixer millor l'estat actual del sector 
agroecològic a comarques gironines. 

Setembre:
ambiental amb Decathlon Girona 
Al voltant de 40 persones van
participar al a jornada de neteja.

 

  
 
 

 
 
Novembre: receptes i tallers de 
cuina responsable SOSpeix 
Tallers i receptes per protegir els 
nostres oceans i mars. 

 
 
Desembre: 
Fotografia Naturalista
Un total de 403 fotografies han 
participat a l’edició 2016 del Concurs.

www.naturalistesgirona.org 

asal Naturalista El Blauet 
El Blauet arriba a més de 50 
participants durant la Setmana 
Santa, l’estiu i el Nadal.  

 
Celebrem els 35 anys 
 

elebrem els 35 anys de l'ANG amb 
les persones sòcies, voluntàries i 
simpatitzants. 

 

Setembre: jornada de voluntariat 
ambiental amb Decathlon Girona  
Al voltant de 40 persones van 
participar al a jornada de neteja.  

Desembre: 29è Concurs de 
Fotografia Naturalista 

Un total de 403 fotografies han 
participat a l’edició 2016 del Concurs. 



Les xifres del 2016 

 
Acabem l’any amb 242 
persones associades. En els 
darrers anys hem 
aconseguit que, malgrat la 
situació econòmica del país, 
mantenir estable el nombre 
de persones sòcies i 
aconseguir així, seguir 
treballant per la defensa del 
territori i l’educació 
ambiental. 

  
La nostra força són les 
persones: Els activistes 
dels NATUS segueixen una 
forma de vida 
ambientalment responsable i 
decideixen, entre altres 
coses, lluitar com a NATUS i 
aconseguir un món més just 
ambientalment i socialment.  
Durant el 2016 l’ANG ha 
elaborat el Pla de voluntariat 
i un programa de millora de 
la participació interna.  
Acabem el 2016 amb 30 
persones voluntàries i 
col·laboradores de l’entitat. 

 

 

Un any ple d’activitats 

El 2016 hem mantingut la 
nostra capacitat d’acció, i 
tot i que s’ha reduït 
lleugerament el nombre 
d’activitats, atès que hem 
centrat esforços en la 
planificació estratègica, hem 
realitzat una gran quantitat 
d’activitats com 
manifestacions, accions 
reivindicatives, denúncies, 
al·legacions o projectes. 
 
Durant el 2016 hem fet 
balanç i hem elaborat el Pla 
estratègic 2017 – 2020.  
 
Saps on es destinen els 
fons als NATUS? Les 
despeses de campanyes 
de consum responsable i 
educació ambiental 
representen el 60% de les 
nostres despeses totals. 
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