Societat

Activitats

“El 6F ens jutgen a tots”

Carnaval 2017

· De 10 a 13 h: Taller de disfresses.

· A partir de les 16.30 h: Rua de
carnaval pels carrers del poble, disco
mòbil i entrega de premis.
Premis infantils: Millor disfressa individual, de grup i original
Premis adults: Millor disfressa individual i de grup
Activitats gratuïtes
Hi haurà servei de bar a l’envelat.
Ho organitza: Regidoria de Cultura.

Activitats
30a Marxa Popular / 6a Trail Anar-hi Anant
Diumenge 26 de febrer del 2017
Recorreguts i preus inscripció:
· Marxa: 10 – 15 – 20 km aprox. = 8 euros
· Trail: 32 km aprox. = 10 euros
Sortida: Envelat*, a les 8 h (Trail) i a les 8.30 h (Marxes).
Arribada: Pati de l’escola* (l’hora màxima d’arribada serà a les 14 h).
* Hi ha la possibilitat que el lloc de sortida i arribada es traslladi al nou pavelló. En
aquest cas ja se n’informarà oportunament.
Inscripcions:
- Per internet, fins al dia 23 de febrer (www.marxabonmati.com)
- Presencialment, el 25 de febrer a la tarda a l'escola de Bonmatí (de 17 a 19 h) i el
26 de febrer a partir de les 7 h al punt de sortida.
La inscripció inclou avituallaments, esmorzar sòlid a l’arribada i obsequi per a
tothom. L’obsequi per als primers 1.000 inscrits (comptant tant els de la Marxa com
els de la Trail) inclourà una samarreta commemorativa de la 30a edició de la Marxa
Anar-hi Anant.
Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

FULL INFORMATIU

· De 15 a 16.30 h: Taller de
maquillatge i inscripcions al concurs de
disfresses.
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Dissabte 18 de febrer, a l’envelat

El pròxim 6 de febrer està previst que comenci el
judici a l'expresident Artur Mas i a les exconselleres
Joana Ortega i Irene Rigau per haver posat les urnes
en la consulta del 9N del 2015.
L’ANC, Òmnium, l’AMI i l’ACM fan una crida a una
mobilització massiva a l’entrada del tribunal on es
farà el judici, a Barcelona.
És per això que s'han organitzat autocars des de diversos punts de la
geografia catalana per anar a la concentració.
Inscripcions per anar-hi en autocar:
-

Envieu un correu a lacelleraperlaindependencia@gmail.com

-

Contacteu amb el telèfon 686 932 951

Punts de sortida: La Cellera i Anglès. Preu d'anada i tornada: 8 euros
“El 6 de febrer no es jutja només tres persones, sinó tots els ciutadans
que van votar el 9-N”.

Concurs Instagram
“L’aigua que ens mou”
L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), per celebrar el Dia Mundial de
l'Aigua (22 de març), promou, entre altres activitats, la participació
activa per a la sensibilització en la gestió sostenible del cicle de l'aigua
mitjançant la xarxa Instagram. Per això es convoca un concurs que
consisteix a publicar imatges al voltant del lema: "L'aigua que ens
mou" amb l'etiqueta #acaWorldWaterDay2017.
El concurs consisteix en la publicació de fotografies o vídeos (de com a
màxim 20 segons de durada) relacionats amb el món de l'aigua amb
l'etiqueta #acaWorldWaterDay2017 a la xarxa Instagram. Enguany
també es podran presentar dibuixos fets per nens i nenes de primària.
Es farà una preselecció de les 50 millors propostes d'acord amb el tema
del concurs, de les quals el jurat en triarà les 24 finalistes individuals
(per a l'apartat de fotografia i vídeo) i 2 per a l'apartat d’escoles.
El concurs finalitzarà el pròxim dia 28 de febrer a les 00:00h.
Podeu
trobar
les
bases
del
concurs
en
aquest
enllaç:
http://acaweb.gencat.cat/aca/documents/Agencia/Sensibilitzacio/Dia_
Mundial_Aigua/Bases_concurs_DiaMundialAigua_2017.pdf

Joventut

Medi Ambient
6a Campanya d’identificació i esterialització d’animals de compañía
“Sóc Responsable”
La FAADA (Fundació per l'Assessorament i Acció en
Defensa dels Animals) prepara la 6a Campanya
d'esterilització
i/o
identificació
d'animals
de
companyia.

Aquestes són les activitats que es duran a terme aquest 2017
organitzades de manera conjunta pels ajuntaments de Sant Julià
del Llor i Bonmatí, Anglès, la Cellera de Ter i Amer.
•
•
•
•
•

Setmana cultural (abril)
Anem al teatre (juny)
Brigada jove (juliol)
Tast d’ escalada (octubre)
Diada jove (novembre)

Els propietaris d'animals s'han d'inscriure en la web
socresponsable.org per poder accedir a la
identificació i esterilització dels animals de
companyia als preus màxims establerts per la
Fundació.

Més informació a: www.laselvajove.cat

La campanya estarà en vigor fins al 30 d’abril del
2017.

Cultura

Sota el títol de la campanya “ Sóc Responsable”, la FAADA pretén:
•
Informar la ciutadania de l’obligació legal de tenir identificats els seus animals,
amb el microxip i la xapa corresponents, i registrats al cens municipal
•
Conscienciar sobre els avantatges d’esterilitzar els animals. Controlant la
natalitat evitem no només els problemes de salut i comportament del nostre animal,
sinó que estem contribuint a evitar la superpoblació que provoca l’abandonament.
•
Identificar i esterilitzar el màxim nombre d’animals de companyia amb la
finalitat de tenir un control sobre la seva natalitat i millorar el seu benestar –físic i
psicològic.
•
Ajudar a optimitzar els recursos destinats per l’administració pública i les
entitats protectores privades, evitant recollides i acollides d’animals perduts i
abandonats
Les esterilitzacions es faran només en el cas que l’animal estigui identificat amb
microxip. És un requisit indispensable per poder acollir-se als preus promocionals de
la campanya
Els preus establerts a preus promocionals amb IVA inclòs d’identificació i
esterilització són:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activitats 2017

Identificació: 35€ aiac / 20 € anicom
Esterilització femella gata: 90 €
Esterilització mascle gat: 60 €
Esterilització femella gossa (de menys de 20 kg): 170 €
Esterilització femella gossa (de 20 a 30 kg): 190 €
Esterilització femella gossa (a partir de 30 kg): 220 €
Esterilització mascle gos: 120 €
Esterilització femella fura: 80 €
Esterilització mascle fura: 60 €
Panell sanguini: 50 € (opcional, segons criteri del veterinari)

Beca de Recerca La Selva 2017
Ja és oberta la nova convocatòria de la Beca de Recerca La Selva 2017. Com en
anys anteriors, la dotació és de 4.000 euros. El termini per presentar la
documentació finalitza el dia 28 de febrer i el veredicte es farà públic abans del
dia 20 de març de 2017. Trobareu més informació al web www.selvatans.cat
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