
 

QUÈ ÉS COMPENSANATURA?   

www.accionatura.org 

Acciónatura proposa compensar l’àrea de sòl (en m2) ocupat a nivell de vivendes, 

oficines, botigues i magatzems, mitjançant la preservació de paratges naturals de 

màxim valor a nivell de biodiversitat, però en perill de desaparèixer. A partir de 

només 9 Euros, pots salvaguardar 100 m2 d'un paratge natural excepcional. 

La iniciativa té com a finalitat la implicació de la societat en la preservació efectiva 

de tresors naturals d’arreu del món, entre aquests també els darrers boscos ma-

durs de Catalunya. Davant la urgent necessitat de protecció del que es pot en-

tendre com el “nucli antic” dels nostres boscos, que actualment ocupa menys del 

5% de la superfície arbrada del país.  

Objectiu actual: preservació d’uns primers 30 boscos d’alt valor natural a Catalu-

nya, unes 150 hectàrees (l’equivalent a 150 camps de futbol). 

Què és un bosc madur? Un “bosc madur” és un bosc amb nul·la o molt poca inter-

venció humana, que ha anat evolucionant de forma natural al llarg de dècades, o fins i tot segles, fins a convertir-se en un 

exponent únic i singular. Generalment, en un bosc madur trobem arbres vius de grans dimensions i d’edat notable i, també, 

Si esteu interessats en aquest projecte poseu 

en contacte amb la Federació.  

federacio@fundesplai.org  
 

COM HI PODEM PARTICIPAR?  

Organitza una campanya econòmica i de sensibilització per preservar els boscos madurs 

El plantejament és que cada esplai que hi vulgui sumar-se a aquesta iniciativa pu-
gui ajudar a preservar un mínim de 100m2 d'un bosc d'alt valor natural mitjan-
çant una aportació única de 19,00 €.  Es tracta d'una donació única. Amb 
la suma d’aportacions comprarem els drets de tala a 25 anys de boscos madurs i 
vells mitjançant acords de custòdia amb la seva respectiva propietat forestal. 
 

Què ens ofereixen? 

 Assessorament a tots aquells centres que  facin el pas endavant per implicar-se 

econòmicament en la protecció d’aquests boscos madurs, amb propostes per 

fer actes lúdics on es recullin recursos econòmics per apadrinar aquests boscos. 

 Disposen de recursos didàctics i comunicatius per treballar la campanya.  

 Possibilitat d’organitzar una excursió per conèixer la zona d’arbres que estem protegint.  


