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Celebrem amb la Natura
Ajuntament de Castelló + Itinerantur
Aquesta campanya organitzada per Itinerantur i patrocionada per l'Ajuntament de Castelló commemora la celebració de diversos dies
mediambientals a nivell global, amb l'objectiu de posar en valor el nostre patrimoni natural i gaudir dels espais públics i de la ciutat de
Castelló. Parlant del mediambient a diverses escales, a partir d'allò local, tangible, per a extrapolar després eixos problemes i valors
ambientals a escala global.
Per això, se celebra cada dia en un parc, platja o espai natural diferent i per això cada dia, fem una activitat, ruta o taller nou i totalment
gratuït.
Hi ha un total de 17 sessions o jornades en les que fem des de tallers de caixes niu, rutes cicloturistes, rutes de senderisme
interpretatiu, geocachings, plantacions, neteja de platges i estudis de biodiversitat, concurs fotogràfic de natura, taller de reciclatge...
etc.
LLISTAT D'EFEMÈRIDES A CELEBRAR I UBICACIÓ:
1 - ARRANCA LA CAMPAÑA CELEBREM AMB LA NATURA 2020
Playa y Microreserva de flora del Serradal
2-DÍA INTERNACIONAL DE LOS BOSQUES
El bosque mediterráneo: el Tossal Gros
3- DÍA INTERNACIONAL POR LA CONCIENCIACIÓN DEL RUIDO
Parque del Meridiano
4- DÍA MUNDIAL DEL RECICLAJE
Parque del Pinar
5- DÍA EUROPEO DE LOS PARQUES NATURALES
Parque Natural del Desierto de las Palmas
6- DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE
Parque del geólogo José Royo - Parque del río Nilo
7- DÍA MUNDIAL DEL ÁRBOL
Paraje Natural Municipal de la Magdalena
8- DÍA LIBRE DE BOLSAS DE PLÁSTICO
Playa del Serradal MR de flora del Serradal

www.naturacastello.es
OBJETIVO PRINCIPAL:
Dar a conocer el patrimonio natural y los espacios verdes
del municipio de Castellón de la Plana.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
- Contribuir al disfrute de las familias y del público más joven del
entorno municipal.
- Disponer a la población hacia unos hábitos de vida saludables y
responsables con el entorno.
- Contribuir a una ciudad más limpia, sostenible y ecológica.
- Informar y concienciar sobre temáticas concretas vinculadas a la
naturaleza y medio ambiente.
- Sensibilizar y educar a distintos agentes sociales sobre aspectos
naturales.

Terme municipal de Castelló
És una campanya de divulgació ambiental
apta per a tothom. De fet, es fan activitats
molt diverses i tot i que la tipologia principal
dels participants és de famílies amb xiquets i
xiquetes dels 5 als 12 anys, hi ha una gran
variabilitat en funció de la jornada i activitat
proposta.
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La campanya es desenvolupa amb tot el personal de l'equip d'Itinerantur, amb un total de 5
persones tot i que normalment les activitats es desenvolupen amb dos de nosaltres.
Cada activitat és molt diferent de la resta i per això, els materials, pressupost,
recursos són diferents.

Aquest és el 4t any que portem endavant la campanya i cada volta té més persones interessades en participar.
De fet, fins i tot hem tingut que obrir llistes d'espera. Sempre realitzem enquestes de satisfacció tot i que les
valorem a l'acabar l'any. Els resultats de les anteriors van ser molt satisfactoris ja que tots consideraven que
havíen après alguna cosa respecte a la natura i mediambient de Castelló i tots repetiríen activitats de la
campanya.

