FER SERVEI
Mai oblidis que cada dia que vius tu fas la diferència i tens impacte sobre
el món".
Jane Goodall. Cienơfica de gran presƟgi que ha dedicat tota la seva vida
al coneixement i a la protecció dels ximpanzés i els goril·les, i a la defensa del planeta.

Anar d’excursió no hauria de ser únicament una acƟvitat lúdica. Ens cal anar més enllà per treure-li tot el
suc educaƟu. Aprofitem aquest marc per esƟmular l’esperit críƟc, prenent consciència de la petjada que
deixa el nostre pas en la natura i com aquesta petjada altera en una direcció o un altre, l’hàbitat i la seva
biodiversitat. I impulsem accions o sumem-nos a projectes per deixar les coses una miqueta millor de les
que ens hem trobat.

ELS BONS HÀBITS
Sempre ens endurem la brossa a la motxilla. El lloc on hem estat ha de quedar
igual de net que quan hi hem arribat.
Sempre que Ɵnguem opció de seguir un sender o camí evitarem caminar “camp
a través”.
Sempre evitarem fer soroll innecessari doncs a la muntanya convivim amb d’altres éssers vius.
Sempre respectarem les normaƟves de l’espai natural i a totes les espècies.
Evitem agafar exemplars. Amb l’observació hi ha prou per saƟsfer la curiositat.
Sempre Ɵndrem especial cura de no provocar cap foc.

PASSAR A L’ACCIÓ
ParƟcipem d’accions puntuals de recuperació de zones: reforestació, neteja de
rius, construcció d’observatoris d’ocells,
etc.

Aprofitem la càmera per fer senzills reportatges fotogràfics de denúncia.
Difoneu-los a través de les xarxes socials i
informeu a les autoritats competents.

Podem començar per fer peƟtes neteges
de zones malmeses. Preveiem l’equip necessari: guants, bosses.....

Impliquem-nos una mica més i
col·laborem de manera més permanent
amb una organització de conservació de la
natura. Consulteu amb el vostre municipi.

Animem-nos a crear una comissió de
voluntariat ambiental a l’esplai on hi parƟcipin els infants, les famílies i l’equip.
Triem col·lecƟvament una causa i comprometem-nos amb ella plenament.

