
ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRO

Som una associació ecologista que des de l'any 1983 s'ha consolidat com el 

grup ecologista valencià més nombrós. 

Independent dels partits polítics i de les Administracions, ACCIÓ ECOLOGISTA-

AGRÓ és una entitat plural que està oberta a qualsevol persona que faça seu el 

principi d'actuar per a contribuir a millorar el medi ambient. 



EN QUÈ TREBALLEM?

1.   Biodiversitat, conservació i protecció espais 
naturals: 
RESERVA DE FAUNA, CUSTÒDIA DEL 
TERRITORI, PLANTACIONS, ESTUDIS...

2.  Aspectes que afecten a la nostra societat: 

TRACTAMENT RESIDUS, MOBILITAT 
SOSTENIBLE, ORDENACIÓ TERRITORI, 
CONTAMINACIÓ LUMÍNICA..



3. Participació,  difusió, voluntariat i 
educació ambiental:

PARTICIPACIÓ ASSAMBLEES I PLENS, 
GRUPS VOLUNTARIAT, MATERIAL 
EDUCATI, VISITES GUIADES, ACCIONS 
REVIEINDICATIVES, DIFUSIÓ…



EMPRESES I ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRO

RESPONSABILITAT SOCIAL EMPRESARIAL:

És el compromís del món empresarial envers la resta de la societat per mitjà d´una

implicació voluntaria i solidària que va més enllà de les seues obligacions com a 

entitat.

FINALITAT D´ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ:

Donar resposta a la necessitat social de conservar, protegir i 

defendre el medi ambient  entés en sentit ample.



ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ necessita:

- Difusió i reconeixement públic per arribar a

un espectre més ample de la societat.

- Recursos econòmics i materials per dur a terme

les seus finalitats.

EMPRESES I ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRO

ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ disposa:

- De coneixement, experiència, personal per

a desenvolupar accions en benefici del

medi ambient.

- De reconeixemnet social i imatge

responsable

EL MÓN EMPRESARIAL necessita:

- Una nova relació amb la resta societat.

- Afegir un nou valor als seus productes

EL MÓN EMPRESARIAL disposa:

- Capacitat d´arribar a una gran part de la

societat.

- De recursos económics i materials.

ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ ofereix l´oportunitat de revertir part dels beneficis empresarials 

en la millora de la natura i per tant , en benefici de la societat.



EMPRESES I ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRO

 DONACIONS ECONÒMIQUES PUNTUALS. per recolzar una campanya, per donar suport a una 

entitat que treballa en benefici de tots/es.

 CREA NATURA. Invertiu en territori: marjals, rius, muntanyes i boscos us ho agrairan. Trieu un 

territori emblemàtic i nosaltres us ajudarem a conservar-lo. (exemple: reserva de fauna. Marjal 

Almenara)

MARJAL ALMENARA

Fundació Territori i 

Paisatge.

Fundación 

Biodiversidad.

Propietaris privats



EMPRESES I ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRO

JORNADA DE VOLUNTARIAT COORPORATIU

Organitzem una jornada en la que els vostres

treballadors/es podran gaudir de la natura al 

temps que fan una acció beneficiosa per al

medi ambient.

Voluntaris Fundació La Caixa, presos Picassent i Acció
Ecologista-Agró netegen les platges de Sagunt

PROGRAMACIÓ ANUAL DE PARTICIPACIÓ

Vos preparem un calendari anual d´activitats

al voltant de la natura: jornades voluntariat,

visites guiades, formació..

Consulta a la nostra web el programa de voluntariat de LA 
COLLA VERDA

http://www.accioecologista-agro.org/spip.php?rubrique69


ACCIÓ ECOLOGISTA-AGRÓ
www.accioecologista-agro.org

agromorvedre@gmail.com

962690854

http://www.accioecologista-agro.org/
http://www.accioecologista-agro.org/
http://www.accioecologista-agro.org/
mailto:agromorvedre@gmail.com
mailto:agromorvedre@gmail.com
mailto:agromorvedre@gmail.com

