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ANG  
La memòria que 
t’informa de les accions 
que tu fas possible. 

Ara i sempre, lluitem! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
SOM NATUS 

Premi Medi Ambient 2017 
 

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

medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental. Per assolir els 

nostres objectius actuem localment a partir del pensament global, 

organitzats  en grups de treball que tracten diferents temàtiques. 

www.naturalistesgirona.org / info@naturalistesgirona.org  

Passeig de la Devesa, 41 17001 Girona   

972 22 36 38 

http://www.naturalistesgirona.org/
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El 2017 en imatges 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
Gener: Donem resposta a les 
denúncies ambientals dels 
ciutadans.  Tramitació de la 
denúncia del circuit de Trial Figuipark 
(Baix Empordà) 
 

 
 
 
 
Febrer: es constitueix la 
Plataforma en Resposta al MIDCAT 
per fer visible el rebuig ciutadà a 
aquesta infraestructura gasística. 

 

 

 

 
Març: aprovació del nou Pla 
Estratègic 2017 – 2020. Coincidint 
amb el nou Pla, enguany ha estat un 
moment de revisió i reflexió de 
l’entitat. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Abril: Sant Jordi, parada 
Naturalista. Sortim al carrer per 
donar a conèixer l’entitat i els seus 
valors. Roses, llibres de segona mà i 
artesania.  

Maig: l’ANG demana que no hi 
hagi ampliació d’amarratges als 
Ports de la Costa Brava, en el marc 
de l’Avanç del Pla de Ports de 
Catalunya. 

Juny: hem rebut el Premi de Medi 
Ambient! Un reconeixement per la 
llarga trajectòria en la defensa del 
territori i l’educació ambiental. 

 
 
 
 
 
 

  

Juliol: cloenda de les trobades 
Green Drinks Girona 2017.  
Trobades informals per compartir i 
parlar sobre temàtiques ambientals. 

 

Agost: cap activitat programada, 
no obstant, els Natus mai 
descansem! Pensant nous projectes. 

Setembre: 18 anys d’ El Blauet!  
Els casals i cursos naturalistes 
destinats a infants i joves han acollit 
un total de 123 joves. 

 

 
 
 

  
 
 

 
 
 
 
Octubre: boscos terapèutics, les 
sortides temàtiques organitzades per 
l’ANG han comptat amb una trentena 
de participants. 

 
 
 
 
Novembre: taller show-cooking, 
aquí no es llença res! 
Sensibilització per combatre el 
malbaratament alimentari. 

 
 
 
 
Desembre: celebració del 30è 
aniversari! Cloenda del Concurs de 
Fotografia Naturalista de l’ANG. 
. 
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Les xifres del 2017 
 
Acabem l’any amb 238 

persones associades. Malgrat 

el lleuger descens del número 

de socis i sòcies de l’entitat, 

atribuït a una actualització de la 

bases de dades, s’ha constatat 

que el nombre de voluntaris i 

voluntàries es manté. Aquesta 

implicació del voluntariat ens 

permet seguir treballant en la 

defensa del territori i l’educació 

ambiental amb la mateixa 

intensitat. 

 
 

   
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 2017 l’ANG ha rebut 

el Premi Medi Ambient com a 

reconeixement de la llarga 

trajectòria de l’entitat en la 

defensa del territori i l’educació 

ambiental. 

 

Acabem el 2017 amb una 

trentena de persones 

voluntàries i col·laboradores de 

l’entitat. 

 

 

Un any ple d’activitats 
El 2017 hem mantingut la 

nostra capacitat d’acció. 

Enguany s’han dut a terme 

activitats de divulgació i 

educació ambiental, així com 

nombroses campanyes i 

accions per defensar el territori i 

reivindicar un entorn de justícia 

ambiental, social i econòmica.  

 

Saps on es destinen els fons 

als NATUS? Les despeses en 

campanyes i educació 

ambiental representen el 73% 

de les nostres despeses totals. 
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