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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.
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El 2021 en imatges

Gener: Els Natus seguim treballant
amb  la  recollida  de  materials
d'escriptura. 

Febrer: Recollida  de  residus  a  la
llera del Ter a Girona. 

Març:  Els Natus participem a la 9ª
Palanganada pel Ter.

Abril: Sortida etnobotànica per la
Vall de Sant Daniel. 

Maig: Manifestació a l’Escala sota
el  lema “Renovables  SI,  però NO
pas així!”

Juny: Els  Natus  participem  a
l’Aplec  dels  4  rius,  celebrat  a
Girona. 

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

Agost: Iniciem  el  procés
participatiu  pel  Pla  de  transició
ecosocial a Girona. 

Setembre:  L'ANG  participem  a  la
manifestació contra l’ampliació de
l’aeroport de Barcelona. 

Octubre:  L’ANG  celebra  la  festa
dels 40 anys d’història de l’entitat. 

Novembre:  L’ANG  presenta
al·legacions  al  projecte
d’ampliació  de la  Marina del  Port
d’Aro

Desembre:  Tornem  a  celebrar la
Quina dels Natus, aquest 2021 ha
sigut la tercera edició. 
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Les xifres del 2021

Acabem  l’any  amb  368
persones associades.  Com a
tercer any consecutiu  trenquem
amb  la  davallada  de  socis  i
sòcies  i  realitzem  un  augment
de  86 persones  noves  i  22
baixes respecte el 2020, aquest
augment  ho  associem  al  bon
funcionament  del  casal  El
Blauet,  la  situació  de  crisis
climàtica  i  l’augment  de  la
nostra  presència  per  diferents
canals  de  difusió,  tant  interns
com externs. 

Us  agraïm,  totes  les  vostres
aportacions,  ja  que  són  molt
importants  pel  bon
funcionament de l’entitat.

Pel  que  fa  al  nombre  de
voluntaris  i  voluntàries,  s’ha
incrementat el nombre respecte
el  2020,  amb  27 persones
noves,  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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Un any ple d’activitats
El  2021  hem  mantingut  la
nostra  capacitat  d’acció.  On
més del 50% dels ingressos de
l’entitat  son  de  les  quotes  de
socis i de l’educació ambiental,
com els casals. 

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
comissions  de  treball  i
educació  ambiental
representen  el  60%  de  les
nostres  despeses  totals,  i  la
gestió  administrativa  i  de
defensa  del  territori  representa
un  40%  de  les  despeses  de
l’entitat. 
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