
Benvolguts/benvolgudes

Des de l’ONG Acciónatura (www.accionatura.org) i el Programa Escoles Verdes de 
la Generalitat de Catalunya, us presentem la campanya #EscolaSèlvans, un projecte 
molt ambiciós que esperem visualitzarà fins on poden arribar les Escoles Verdes si 
treballen conjuntament per un projecte comú, en aquest cas en relació a la protecció i
conservació del nostre patrimoni natural terrestre més valuós: els Boscos Madurs 
de Catalunya, entès com el “nucli antic” dels nostres boscos, i que ocupa menys 
d’un 5% de la nostra superfície arbrada.

Concretament, la campanya #EscolaSelvans treballa:

1. La sensibilització sobre la necessitat de preservar amb urgència 
d’aquest “nucli antic” dels nostres boscos, proveïdor d’innombrables 
serveis dels ecosistemes, i santuari per una biodiversitat extraordinària.
 
2. La conservació efectiva dels boscos que conformen aquest “nucli 
antic”, com a boscos del més alt valor natural, mitjançant acords de 
custòdia amb la respectiva propietat, i el que es coneix com a “pagament 
per serveis ambientals” (en el marc del nostre programa#Sèlvans). La via 
d’implicació (econòmica) per la societat es canalitza a través de la nostra 
iniciativa #CompensaNatura (operada awww.compensanatura.org), una 
plataforma de “crowdfunding pel Planeta”.

La proposta és molt senzilla: que cada centre educatiu, a més de sensibilitzar sobre la 
matèria, ajudi a preservar a 25 anys un mínim de 100m2 d'un d'aquests boscos, 
mitjançant una aportació única de 19 Euros. Si voleu i podeu, us animem a anar més 
enllà i, com a repte, ajudar a preservar un àrea equivalent als m2 que ocupa el vostre
centre educatiu.

Us imagineu el resultat de SUMAR l’esforç de més de 600 Escoles Verdes i la seva 
comunitat educativa treballant per la preservació d’un patrimoni natural únic i 
irreemplaçable?
 
La campanya es desenvolupa en aliança ambl’Associació d’Educació Ambiental 
LES GUILLERIES, entitat que va ser assessora i formadora d'Escoles Verdes des de 
1998 fins 2015, i amb una àmplia experiència en aquest àmbit.
La campanya compta amb la col·laboració de l’Obra Social la Caixa. 

Trobareu tota la informació al web www.escolaselvans.cat   (amb
actualitzacions periòdiques). També restem a la vostra 
disposició per a qualsevol dubte o consulta a través del correu 
electrònic escolaselvans@accionatura.org
i el telèfon 972 869127

Atentament
Francesc Giró Amigó
Director d’Acciónatura

http://www.escolaselvans.cat/
mailto:escolaselvans@accionatura.org
http://www.compensanatura.org/
http://www.accionatura.org/

