Medi Ambient

Activitats

Recollida d’olis domèstics residuals

Xerrada sobre estafes
El dijous 26 de gener, a 2/4 de 5 de la tarda, al Centre Cívic de Bonmatí.

Des del mes de desembre passat hi ha instal·lats contenidors (de color
taronja) per a la recollida d’olis vegetals domèstics residuals al nostre poble.

Agents dels Mossos d’Esquadra faran una xerrada sobre “Estafes”.

Activitats
XXX Marxa Popular Anar-hi Anant
El diumenge 26 de febrer arriba la 30a Marxa Popular i la 6a Trail Anarhi Anant.
Amb motiu de la 30a edició, l’obsequi per als primers 1.000 inscrits
inclourà una samarreta commemorativa (en els 1.000 inscrits s’hi
comptaran tant els de la Marxa com els de la Trail).
Les inscripcions (8 euros Marxa, 10 euros Trail) es podran fer:
-

A web de la marxa, www.marxabonmati.com, del 23 de gener al 23 de febrer.
El dissabte 25 de febrer, de 17 a 19 h, a l’escola Sant Jordi.
El mateix dia de la marxa, a partir de les 7 h, al punt de sortida.

Més informació en el pròxim Full Informatiu. Ho organitza: Associació Anar-hi Anant

Consorci Ter-Brugent
“Ho tens a la mà”, nou aparador virtual
L'aparador virtual d'empreses i comerços del TerBrugent www.hotensalama.cat ja està disponible a
internet.
En la web hi trobareu establiments i empreses del
nostre municipi i també de poblacions del Ter-Brugent.
Aquest portal s’ha creat amb un doble objectiu: crear una xarxa comercial que doni a
conèixer els serveis i productes del territori i que esdevingui de referència per a tota la
ciutadania, i proporcionar l’oportunitat de ser present a internet a establiments i empreses
que, d’una altra manera, no hi serien.
A “Ho tens a la mà” ja s'hi han adherit unes 350 empreses i establiments de la zona.
Si teniu un negoci i encara no en formeu part, podeu enviar un
empresa@consorciterbrugent.cat i us hi afegiran de manera totalment gratuïta.

correu

a

FULL INFORMATIU

Ho organitza: Associació Nova Frontera, amb la col·laboració de la Regidoria de Gent Gran.
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> Els llocs on hi ha contenidors per recollir olis vegetals residuals són:

A partir dels casos que coneixen a través de denúncies, els mossos informaran del “modus
operandi” que s’utilitzen més habitualment per estafar la gent gran.

- Plaça Massana de Bonmatí
- Av. 22 de Febrer / C. Lluís Companys de Bonmatí
- Parada del bus de Sant Julià del Llor

> Com s’ha de dipositar l’oli vegetal residual al contenidor?
L’oli que ja no fem servir per cuinar o que ens hagi caducat, cal posar-lo en
una ampolla de plàstic buida (com la dels refrescos o l’aigua). Quan tinguem
l’ampolla plena, la taparem i la dipositarem al contenidor.
> Quins tipus d’olis es recullen en els contenidors taronja?
Es pot reciclar qualsevol tipus d’oli d’origen vegetal que s’utilitzi a la cuina:
- oli d’oliva
- oli de gira-sol
- oli de soja...
NO s’hi recullen ni olis minerals de cotxes o màquines ni tampoc olis o
greixos animals.
> Per a què es recicla?
Amb la reutilització dels olis vegetals domèstics s’obté el biodièsel, que és un
biocombustible no tòxic que té les mateixes característiques que el dièsel. El
biodièsel produeix un 80% menys d’emissions de CO2 que el petroli i és un
recurs renovable.

Aquesta tasca ha estat possible gràcies a la línia de subvencions “Projectes Singulars” de la
Diputació de Girona.

> PENSEM-HI!:

Carnaval 2017

L’oli que es llença a l’aigüera, barrejat amb altres sòlids, forma taps
als desaigües i clavegueres, atrau els insectes i serveix d’aliment als
rosegadors. Per això, quan arriba als desaigües i clavegueres
provoca greus problemes.

Aneu preparant la disfressa! Al Full Informatiu del mes de febrer, més info!

Població

Medi Ambient
El 2016 s’ha superat la barrera dels 1.300

Franges de protecció forestal

Després d’una sèrie d’anys amb una població que oscil·lava entre els 1.270 i 1.291 habitants
(màxim assolit l’any 2010), el 2016 s’ha superat el nombre de 1.300 persones empadronades
al municipi.

Sessió informativa sobre “Obligacions dels veïns per a la prevenció d’incendis en la interfase
urbana-forestal”.

En el quadre consten les dades oficials de població d’un període de dotze mesos, del novembre
del 2015 al novembre del 2016. Les dades de desembre del 2016 encara no estan aprovades.

Dia: Dimecres 1 de febrer del 2017
Hora: A les 8 del vespre
Lloc: Sala de Lectura del Centre Cívic de Bonmatí
Dins el programa d’assistència als ajuntaments per a la prevenció d’incendis forestals que
porta a terme la Generalitat juntament amb la Diputació de Girona i en col·laboració amb
els Consells Comarcals, es farà aquesta reunió per explicar als veïns del municipi les
obligacions que s’han de complir en matèria de prevenció d’incendis segons la Llei 5/2003
de prevenció d’incendis.

HOMES

DONES

TOTAL

1/11/2015

663

621

1.284

1/12/2015

661

619

1.280

1/01/2016

663

620

1.283

1/02/2016

666

620

1.286

La Llei 5/2003 de prevenció d’incendis forestals té per objectiu protegir les persones i els
béns que es troben en terreny forestal o a menys de 500 metres de masses forestals, sense
excepcions.

1/03/2016

669

624

1.293

Contingut i ponents:

1/04/2016

670

626

1.296

1/05/2016

671

633

1.304

1/06/2016

671

630

1.301

1/07/2016

667

634

1.301

1/08/2016

669

638

1.307

1/09/2016

668

638

1.306

1/10/2016

676

645

1.321

1/11/2016

680

644

1.324

•

El cap de la Regió d’Emergències de Girona, el Sr. Enric Cano, juntament amb la Sra.
Maria Pipió, de la Diputació de Girona, explicaran als veïns com actuen els bombers
en cas d’incendi forestal, quins són els riscos i com s’han d’autoprotegir. També
s’exposaran les obligacions derivades de l’esmentada Llei, que, entre d’altres coses,
obliga els veïns a realitzar una franja de 25 metres al voltant de totes les
edificacions, instal·lacions, nuclis i urbanitzacions.

•

Els ponents aniran acompanyats d’un representant del Cos d’Agents Rurals que
contextualitzarà la situació del risc al municipi i resoldrà preguntes tècniques sobre la
realització de les franges de prevenció d’incendis.

•

També hi assistirà un representant del Consell Comarcal que explicarà de quina
manera el Consell pot col·laborar en el compliment d’aquestes obligacions.

Obligacions de les comunitats de propietaris o propietaris individuals:
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Voluntaris per al control de qualitat de l’aigua
L’Ajuntament està buscant voluntaris que permetin l’entrada al seu domicili particular per tal
que s’hi pugui fer el control anual de qualitat de l’aigua de l’aixeta.
Dipsalut, Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona, a petició de l’Ajuntament,
realitza anualment un pla de recollida i anàlisi de mostres de l’aigua que arriba al consumidors,
per tal de determinar-ne la qualitat i la presència de metalls (plom, ferro, coure, crom i
níquel). Tot i que en aquest pla es prioritzen les actuacions en centres escolars, entre altres
llocs, el programa també inclou el mostreig en punts de consum de domicilis particulars.
Aquesta actuació ha de servir perquè, en el cas que els resultats de les analítiques revelin
situacions de risc, l’Ajuntament pugui actuar de manera urgent implementant mesures
necessàries.
Les persones que s’ofereixin voluntàriament a deixar entrar tècnics al seu domicili particular,
cal que es presentin als Serveis Tècnics de l’ajuntament (de dilluns a divendres, de 9 del matí a
2 del migdia), on caldrà omplir una instància de sol·licitud.
Un cop confeccionat el llistat de voluntaris, l’Ajuntament farà, junt amb els tècnics de Dipsalut,
una selecció de domicilis, per tal que el mostreig sigui representatiu de tots els nuclis del poble,
i es comunicarà la data d’inspecció (encara per determinar).

1. Assegurar l’existència d’una franja exterior de protecció d’almenys 25 metres
d’amplada al voltant, lliure de vegetació seca i amb la massa arbòria aclarida que
compleixi les característiques que s’estableixin per reglament.
2. Mantenir el terreny de totes les parcel·les i zones verdes interiors a la franja de
protecció.
3. Mantenir nets de vegetació seca els vials de titularitat privada.

Medi Ambient
Si estimes el teu gos,
també pots estimar el teu poble.

Recull els excrements del teu gos

