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16 DE SETEMBRE: DIA INTERNACIONAL
DE PROTECCIÓ DE LA CAPA D'OZÓ

4 D'OCTUBRE:
DIA DELS ANIMALS

22 DE SETEMBRE: DIA MUNDIAL SENSE
COTXES (SETMANA DE LA MOBILITAT)

5 D'OCTUBRE:
DIA MUNDIAL DE L'HÀBITAT

24 DE SETEMBRE:
DIA MARÍTIM MUNDIAL

21 DE NOVEMBRE:
DIA MUNDIAL DE LA PESCA

34 D'OCTUBRE:
DIA NACIONAL DE LES AUS

27 DE NOVEMBRE: GREEN FRIDAY
DIA INTERNACIONAL CONTRA EL CONSUMISME

L'ESPÈCIE DEL MES: GORRIÓ COMÚ,
TEULADER
Nom científic: Passer domesticus.
Nom castellà: Gorrión común.
Ben segur que tots heu vist alguna vegada
aquest petit ocell tan simpàtic intentant
agafar una mica de pa, veritat? Tot i ser un
animal fàcil de veure entre nosaltres, en els
darrers 20 anys la seva població s'ha vist molt
reduïda; tenim 9 milions menys de gorrions!

La seva estreta relació amb les persones ha
propiciat aquest declivi, ja que es veu afectat
per la contaminació atmosfèrica i per la
manca d'espais verds on trobar una
alimentació equilibrada. Això es tradueix en
problemes en la seva salut com anèmia,
malnutrició i un funcionament deficitari del
seu sistema de defensa. La seva minva
significa que el nostre entorn està en un estat
greu de deteriorament també per a nosaltres.
La Nature Forever Society de l’Índia, junt amb
altres entitats conservacionistes a nivell
mundial, declararen el 20 de març com a Dia
del Gorrió, principalment per cridar l'atenció
sobre la situació de declivi de l'espècie.
Des de la SEO/Birdlife han impulsat un
projecte pilot a Madrid i Barcelona instal·lant
menjadores per a l'afavoriment dels ocell
urbans, per ser ciutats que aposten per la
recuperació de la fauna urbana.
Podeu trobar més informació a:
https://www.seo.org/2020/03/20/hoy-es-sudia-el-dia-del-gorrion
https://www.avesdebarrio.seo.org
https://www.avesdebarrio.seo.org/proyectocomederos

Gorrió femella

NOU REGLAMENT PER A LA GESTIÓ DELS
MOIXOS FERALS
Saps el que és un moix feral? És aquell que viu
al nostre entorn, però que no és domèstic, el
que molts coneixem com a moix de carrer.
Per regla general, aquest moixos s'agrupen
formant colònies.
La seva presència és una realitat que sempre
ha existit i que forma part del model de ciutat
o poble; realitat que hem de mantenir i
acceptar com un element més del nostre dia a
dia. La seva presència ajuda a combatre la
presència de rosegadors i insectes com les
paneroles (cucarachas).

Gorrió mascle

A Inca, igual que en altres ciutats, hi ha un
grup de gent voluntària molt sensibilitzada
cap a aquests animals que s'encarreguen de
cuidar-los
(alimentar-los,
curar-los,
esterilitzar-los...). L'Ajuntament d'Inca, com a
mostra del seu suport envers aquestes
accions, ha elaborat un reglament per a la
correcta gestió d'aquests moixos, de manera
que convisquin en harmonia entre nosaltres.
Aquest reglament, que en breu veurà la llum,
marca les pautes a seguir per part dels
cuidadors i cuidadores de les colònies felines,
a la vegada que prohibeix que cap persona
pugui exercir males pràctiques sobre elles.

DE CANS I MOIXOS
De sempre s'ha dit que el millor amic de
l'home és el ca. Ara bé, de cada dia hi ha més
gent que aposta pel moix com a animal de
companyia. Des de l'Àrea de Medi Ambient us
volem fer unes recomanacions que són de
gran importància.
Cans: la seva identificació mitjançant xip és
obligatòria des de fa molts anys, tot i que
encara en trobam un elevat nombre sense
xipar. Si el vostre animal duu xip, en cas de
pèrdua, el podreu trobar rapidíssimament, ja
que les vostres dades de contacte hi estaran
associades.

Moixos: esterilitzau-los! És important reduir el
nombre de camades indesitjades, ja que
després
molts
d'aquests
animals
són
abandonats, i en elevades ocasions poden
arribar a produir molèsties als veïnats en la
seva recerca d'un lloc on viure i sobreviure.
I sobretot: NO ELS ABANDONEU! En cas de
no poder fer-vos càrrec del vostre animal,
parlau amb el vostre veterinari o l'Ajuntament
i us informaran.

PROJECTE "BANC DE TERRES"
Des de l'Àrea de
Medi
Ambient
volem impulsar un
nou projecte que
es diu "Banc de
terres".
Dins
el
nostre
municipi
existeixen moltes
finques
ja
en
desús. La gent ja
no cultiva com abans les seves terres, bé sigui
per obtenir-ne fruites, verdures i hortalisses, o
bé per al cultiu de cereals i farratge. A la
vegada, hi ha ciutadans i ciutadanes que
demanden tenir un tros de terra on poder
conrear el seu propi hort, ja que a molts ens
agrada saber el que menjam, i quina millor
manera que sembrar-ho nosaltres mateixos!
Donada la situació viscuda en els darrers
mesos, que ha agreujat la manca de recursos
econòmics, veim important i necessari
impulsar aquesta iniciativa. L'objectiu del
projecte és que la gent que té un tros de
terra, i que no el vol o pot mantenir, el cedeixi
per al cultiu a aquelles famílies que en tenen la
necessitat i interès. A canvi d'aquesta cessió,
el propietari del terreny rebria una part de la
verdura i hortalisses cultivades, i la satisfacció
de veure que la seva terra està ben cuidada.

