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5 de desembre

26 de gener

Dia Internacional dels Sòls

Dia de l’Educació Ambiental

11 de desembre

2 de febrer

Dia Internacional de les Muntanyes

Dia Internacional de les Zones Humides

29 de desembre

14 de febrer

Dia Internacional de la Biodiversitat

Dia de l’Energia
Estam preparats per tenirlo? Cal tenir en compte si
tenim l’espai apropiat per a ell i el temps suficient
per dedicarli, si podrem alimentarlo segons les
seves necessitats i proporcionarli les condicions
sanitàries necessàries, a més d’altres obligacions
segons l’animal que vulguem elegir. Si la reflexió és
afirmativa, us recomanam acudir a la Canera
Municipal d’Inca per adoptar un animal. Veure:

Activitats en els espais naturals
Les rossegueres del puig Tomir, testimonis del fred.
14 de desembre, de 10 a 13 h.
Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó.

El cicle vital de les estrelles.

shorturl.at/bcpL0.

14 de desembre, de 18 a 23 h.
Centre d’Educació Ambiental de Binifaldó.

Ornaments nadalencs

Ses sínies de Galatzó.
21 de desembre, de 9.30 a 14 h.
Aparcament de la Finca Pública de Galatzó.

Ara ve Nadal...
Una vegada més ens trobam en les proximitats de
les dates nadalenques. Amb elles comencen a
arribar les trobades familiars per compartir bons
moments al voltant de la taula, a més de preparar
la llista de regals per als Reis o el Pare Noel. Des de
l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Benestar
Animal volem donarvos uns quants consells per
passar unes festes més respectuoses en tots els
sentits.

Els animals de companyia no són una jugueta

Durant els horabaixes d’hivern no sempre fa bo per
poder sortir al carrer. Per què no aprofitarho per fer
objectes decoratius per al Nadal? Utilitzant taps,
botelles i altres objectes que ja no farem servir,
podem fer decoracions ben originals. Si no se us
n’ocorre cap, podreu trobar moltes idees per
Internet. Veure: shorturl.at/wEMN0 i shorturl.at/vyQW5.

Separació de residus
Recordau, és important tenir en compte que el
nostre fems s’ha de separar bé. A Inca fa un any i
mig que s’han anat fent canvis per aconseguir
reciclar cada vegada més i millor. I ho estam
aconseguint! És molt important tenirho present en
aquestes dates, ja que es genera una major
quantitat de residus. Si teniu convidats a casa,
recordaulos la importància de separar bé els
residus!

Comerç just i productes locals

Els animals de companyia són sovint una elecció de
regal en aquestes dates. Però s’ha meditat suficient
abans de prendre aquesta decisió?

Sempre que sigui possible, apostau pels productes
de comerç just o productes locals. Trobareu una
gran varietat de productes (articles d’artesania per
a decoració, aliments, etc.) i ajudareu a promoure
unes relacions comercials i laborals justes, un
desenvolupament sostenible i una reducció
d’emissions de CO2.
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Coloms a ciutat

Agents cívics a ciutat

El colom és un animal cada vegada més present
a la ciutat. O bé perquè abans es criaven per
menjar, i s’han anat abandonant, o bé sigui
perquè els que vivien fora de les ciutats cerquen
nous espais per viure i criar, com és el cas dels
tudons.

Un any més es posa en marxa el projecte dels
agents cívics a la ciutat d’Inca. Sabeu qui són? Són
un grup de persones que es dediquen a informar,
sensibilitzar i promoure conductes cíviques entre la
ciutadania. Vetllen per la bona convivència i el
respecte entre els veïns, i el bon ús del béns de la
ciutat. Potser els veureu per la vostra barriada!

Sigui quina sigui la seva procedència, generen
moltes molèsties als ciutadans, principalment
males olors, renou i ocupació de les façanes. En
algunes cases, els coloms han arribat a moure
teules o fer forats per poder nidificar!

Des de l’Ajuntament fins ara s’havien pres
algunes mesures de control, però no han estat
suficients. Per aquest motiu s’estan estudiant
noves propostes per poder mitigar les molèsties
d’aquests animals. Perquè això funcioni, la
col∙laboració ciutadana és molt important. Si els
propietaris no tanquen aquells espais que poden
ser ocupats per coloms, les mesures no arribaran
a ser 100 % efectives.
Si detectau algun punt amb una gran presència
de coloms, o que donin problemes, avisaunos!

Els horts urbans a la Fira de la Terra
Una vegada més els usuaris del horts urbans, situats
al Parc des Serral, han participat a la Fira de la Terra
(19 i 20 d’octubre). A la parada, hi podíem trobar
els productes hortícoles que allà hi cultiven, a més
d’altres fruits de temporada que podem trobar al
Parc. A cada persona que s’hi acostà se li va
regalar un ramet d’herbes aromàtiques que els
usuaris i usuàries prepararen dies abans amb molta
estima. A més, es va anar informant de com poder
fer un hortet familiar de forma ecològica.

Suport a les mobilitzacions pel clima
El Ple de l’Ajuntament d’Inca va aprovar una
moció per donar suport a les mobilitzacions
globals pel clima, conscients de la realitat del
canvi climàtic i de la necessitat de prendre
mesures urgents per a la reducció d’emissions de
CO2.
L’Ajuntament va reafirmar la seva adhesió al
Pacte d’Alcaldes/esses pel Clima i l’Energia, i es
compromet amb la redacció Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES) i amb la declaració
de la situació d’emergència climàtica a Inca.

Si us ho perdéreu, estigueu atents l’any vinent!
Segurament els hi tornareu a trobar. O també els
podeu visitar al Parc des Serral.
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