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El Dia de les Espècies es va celebrar a 20 províncies d’Espanya

El Dia de les Espècies, organitzat per
l’Obra Social “la Caixa” i la Xarxa de
Custòdia del Territori, aconsegueix retirar
més de 5 tones d’espècies vegetals
invasores


El passat 13 de març voluntaris d’arreu de Catalunya van participar en
15 accions per frenar l’expansió de las espècies invasores a Catalunya:
van aconseguir eliminar més de 5 tones de flora invasora!



El Dia de les Espècies és una iniciativa de l’Obra Social “la Caixa” i la
Xarxa de Custòdia del Territori en el marc del projecte “Tejiendo
Redes” per a la custòdia del territori.



La presència d’espècies exòtiques invasores és, actualment, la segona
causa de pèrdua de biodiversitat a nivell mundial, i posa en greu risc el
medi ambient i la salut de les persones.

Barcelona, 14 de març de 2016.- Ahir, 13 de març, l’Obra Social “la Caixa” i la
Xarxa de Custòdia del Territori van organitzar el Dia de las Espècies autòctones
amb la participació de 30 entitats ambientals a 20 províncies d’Espanya. Una
iniciativa en el marc del projecte “Tejiendo Redes” per a la custòdia del territori.
La presència d’espècies exòtiques invasores és, actualment, la segona causa de
pèrdua de biodiversitat a nivell mundial (veure infografia). És per això que el seu
control és una acció prioritària per a la conservació dels espais naturals.
Gràcies al Dia de las Espècies s’han realitzat 15 accions de voluntariat
organitzades per entitats ambientals arreu de Catalunya, en les quals hi han
participat més de 400 voluntaris. Le feines de voluntariat han servit per eliminar
més de 5.000 kilograms d’espècies de flora exòtica invasora: eucaliptus, canya
americana, ailant, acàcia, etc. I unes 250 nàiades exòtiques.
Durant tot el dia, es va poder seguir el desenvolupament de les activitats amb el
hastag #DiaEspecies a twitter y facebook.

El projecte “Tejiendo Redes”
El projecto “Tejiendo Redes per la custòdia del territori a Espanya 2015- 2016.
Foment de la implicació social en la conservació del territori”, és una iniciativa
conjunta de l’Obra Social “la Caixa” i la Xarxa de Custòdia del Territori.
El projecte, que compta amb el suport del Foro de Redes y Entidades de Custodia
del Territorio, inicia aquest 2016 el Programa “Voluntariat i custòdia del territori”
gracies al qual s’organitzaran més de 60 jornades de voluntariat (30 per el Dia de
las Espècies Autòctones i 30, d’abril a juny, per actuacions en espais en custòdia)
per dur a terme múltiples accions de conservació del territori.
El projecte té com objectiu implicar a la societat civil en la conservació del nostre
patrimoni natural, difonent la importància de la seva preservació, els seus valors
socials i com la custòdia del territori ajuda a aquesta finalitat.
La custòdia del territori i el voluntariat ambiental
La custòdia del territori pretén implicar als propietaris i usuaris del territori en la
conservació de la natura. La custòdia es materialitza amb acords voluntaris entre
propietaris de finques privades o públiques i entitats de custòdia (organitzacions
sense ànim de lucre) a on s’estableixen els objectius de conservació, que poden ser
molt diversos!
El voluntariat ambiental és una eina de participació ciutadana a on el voluntari
col·labora amb la finalitat d’ajudar a conservar el nostre patrimoni natural. Per això,
les entitats de custòdia del territori troben en el voluntariat ambiental el suport
ciutadà fonamental per dur a terme els objectius de conservació dels espais en
custòdia.
Persona de contacte: Sandra Carrera, scarrera@custodiaterritori.org 93.886.61.35/605.56.11.37
Més informació a: http://www.tejiendocustodia.org/ca/
Podeu veure imatges del Dia de les Espècies a Flickr:
https://www.flickr.com/photos/133544799@N04/sets/72157665857589026/
Podeu veure un resum del Dia de les Espècies en Storify:
https://twitter.com/XCTcat/status/711920511991857152

