
 

                                

SOM NATUS

Tenim com a 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  
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La memòria que
t’informa de les accions
que tu fas possible.
Ara i sempre, lluitem!
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El 2018 en imatges

Gener: L’Ajuntament  de  Girona
aprova  la  moció  en  resposta  el
Midcat presentada per l’ANG.

Febrer: La  Generalitat  publica  la
licitació  per  buidar  l’abocador  de
Vacamorta, un pas més en aquesta
lluita històrica de l’ANG. 

Març:  L’ANG  participa  en  la
Setmana contra  el  malbaratament
alimentari.

Abril: L’ANG denuncia la tala de la
Roureda  de  Can  Verdalet
(Tordera).

Maig: L’ANG  inicia  el  cicle  de
sortides  dels  Boscos  madurs  i
saludables. 

Juny: L'ANG  s'oposa  al  projecte
de  construcció  d'una  nova
urbanització a Camprodon.

Juliol: Un any més,  es realitza el
casal naturalista El  Blauet a Sant
Daniel de l’ANG. 

Agost: L’ANG promou, amb altres
entitats,  la  constitució  de  la
plataforma  SOS  Costa  Brava  per
defensar el litoral gironí.

Setembre: L’ANG  dóna  el  tret  de
sortida  al  Projecte  Rius,  avaluant
l’estat  del  riu  Onyar  en  el  tram
urbà de Girona.

Octubre:  L’ANG organitza  amb la
UdG el Seminari Paisatges salvats
- Paisatges per salvar.

Novembre:  L'ANG  participa  en  el
Concurs d'arrossos de les fires de
Sant  Narcís,  amb  un  dinar
d'aprofitament alimentari.

Desembre: Gran èxit de la primera
Quina de l’ANG. 
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Les xifres del 2018

Acabem  l’any  amb  230
persones associades.  Malgrat
el  lleuger  descens  del  nombre
de socis i sòcies de l’entitat, la
qual  ens lamentem,  ja  que les
aportacions són molt importants
pel  bon  funcionament  de
l’entitat,  s’ha  constatat  que  el
nombre  de  voluntaris  i
voluntàries  ha  incrementat  en
aquests darrers anys. 
Aquesta  implicació  del
voluntariat  ens  permet  seguir
treballant  en  la  defensa  del
territori  i  l’educació  ambiental
amb la mateixa intensitat.
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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. 

Acabem  el  2018  amb  una
quarantena  de  persones
voluntàries i col·laboradores de
l’entitat.

Un any ple d’activitats
El  2018  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.

Socis i sòcies 

Voluntaris i 
voluntàries
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