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1. Qui som Acciónatura?



1. Presentació Acciónatura



Acciónatura és la primera ONG catalana, amb 13 anys 
d’experiència, dedicada exclusivament a la 

conservació de la diversitat biològica

La protecció, millora i 
restauració dels 

ecosistemes naturals

La implicació i la 
sensibilització de la 

societat.

Projectes sobre el terreny Projectes de sensibilització

a través de
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2. El projecte
“Cuidant el nostre mar”



El projecte CUIDANT EL NOSTRE MAR pretén desenvolupar 
estratègies d’acció que fomentin la solidaritat activa promovent la 
formació, l’educació, la investigació i la sensibilització de la 
societat, així com donar a conèixer la importància que té la 
biodiversitat, a través del contacte directe amb el problema, amb 
accions periòdiques a les platges dels nostres municipis costaners.
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2.1. Concepte



a.- Donar suport i incentivar a la població a convertir-se en actius defensors 
del medi ambient costaner. 

b.- Proporcionar opinions sobre els problemes i amenaces sobre la línia de 
costa i les aigües, així com advertir i exigir la presa de mesures protectores 
i/o correctores subsegüent.

c.- Augmentar l’atenció i protecció pública sobre el territori costaner amb 
accions locals que incideixin sobre la globalitat. 

d.- Col·laborar amb l’educació ambiental, dintre del propi àmbit costaner 
permetent a la població comprendre el medi ambient litoral, les interaccions 
dels aspectes físics, biològics, socials i culturals, i contribuir també a la presa 
de consciència de la importància de la conservació del mig litoral. 
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2.2. Objectius específics



a.- Població local de 6 municipis costaners de les províncies de Barcelona, 
Tarragona i Girona, i persones no residents en vacances estivals. El perfil del 
públic són preferentment famílies amb fills. 

b.- Alumnat d'escoles d'educació primària i secundària de les províncies de 
Barcelona, Tarragona i Girona, proclius a desenvolupar projectes
mediambientals. 
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2.3. Destinataris



Al llarg de cinc mesos (de juny a novembre) es realitzaran dos tipus 
d’activitats pedagògiques que dividirem en dos blocs segons el 
calendari: 
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2.4. L’estratègia d’acció

a. PASSEJADES A 
LA PLATJA
(juliol i agost)

b. XERRADES A 
LES ESCOLES

(octubre i novembre)



Prenent com a punt de referènica LES BIBLIOPLATGES Dissenyarem 
EL PASSEIG PER LA PLATJA, en el qual, una cop a la setmana, un 
monitor o monitora especialitzat en educació ambiental i 
biodiversitat faran una batuda de neteja per la platja relacionant les 
dificultats que suposa les escombraries per a totes les espècies, així
com una identificació d'aquells organismes marins que es poden 
trobar en la mateixa costa. Tot això dintre d'un marc d'aprenentatge, 
participació i foment del desenvolupament d'actituds i aptituds 
relacionades amb el nostre medi ambient. 
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a. Les passejades a la platja

2ª quinzena de Juny, Juliol, Agost i 1ª quinzena de Setembre, activitats en zones 
costaneres d’afluència vacacional.



Es produirà una presentació digital amb un tractament pedagògic del 
tema, a partir del qual es realitzaran diverses xerrades amb la 
finalitat de conscienciar i sensibilitzar a l'alumnat de primària i 
secundària en l'àmbit de la conservació marina. Cada xerrada durà
una activitat implícita. 
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b. Xerrades a escoles

Octubre i Novembre, xerrades en les escoles verdes de les províncies de Barcelona, 
Tarragona i Girona. 



“Cuidant el nostre mar” és un projecte que requereix de la col·laboració dels 
municipis participants, per tal de CANALITZAR el missatge de les accions que 
duem a terme cap a la població local. Per a tal finalitat, disposem d’una sèrie 
de suports de comunicació que posem a l’abast del municipi:

1. Disseny i producció de cartells amb espai per al logotip de l’ajuntament 
de la localitat.

2. Disseny i producció de díptics informatius 

3. Suports digitals a través del disseny de butlletins i insrcions en web.
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2.5. La comunicació



3. Què demanem del vostre 
municipi?



Necessitem explicar la gent de la localitat què volem fer i implicar-los amb 
entusiasme en el projecte. I per això demanem que l’ajuntament, i en concret 
la biblioteca – biblioplatja:

1. Introdueixi la nostra activitat en el calendari d’activitats d’estiu.

2. Faci servir la seva dinàmica habitual de contacte amb el seu públic per 
explicar i posar al seu abast la informació sobre l’activitat fent servir els 
nostres suports de comunicació (distribució de cartells i fulletons, inserció
de l’activitat al calendari municipal)

3. Ens faciliti l’entrada a alguna de les escoles verdes de la localitat.

3. Què demanem?



1. Posar a l’abast de la vostra població local una activitat mediambiental, 
educativa i de participació, de molta qualitat, que ja està
subvencionada i per tant no té un cost per al municipi.

2. Fer aquesta activitat pròpia tot inserint el vostre logotip als diferents 
suports de comunicació que fem amb el missatge local d’incentivació
de la participació.

3. Què demanem?

Quines són les avantatges per al municipi?
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Moltes gràcies!


