ACTIVITATS CULTURALS I
LÚDIQUES A FERRERIES Febrer
ACTIVITATS
Cada dissabte des de les 9.00h a les 13.00h Petit Mercat Artesà i Agroalimentari a la plaça d’Espanya. Organitza: Ajuntament de Ferreries. Hi col·labora: Consell Insular.
Dissabte, 20 de febrer de les 16.00h a les 19.00h. Sembrada d’Arbres. En diferents punts de l’Avda
Son Morera. Organitza: Regidoria de Medi Ambient. Hi col·laboren: Escoltes de Ferreries i Casal de Joves.
INFORMACIONS DIVERSES
RECOLLIDA DE VOLUMINOSOS. Us recordam que la recollida de trastos (electrodomèstics, mobles,
matalassos vells...), serà el darrer dijous de febrer dia 25, i s'ha de treure al carrer, la nit del dimecres, 24
de febrer, avisant amb antelació al telèfon 971 36 79 45. COL·LABOREM TOTS A MANTENIR FERRERIES NET!
DEIXALLERIA MUNICIPAL. Recordau que la Deixalleria torna a estar oberta i que el seu horari és dilluns, dimecres, divendres i dissabtes de 9.00 a 13.00h; dimarts i dijous de 15.00h a 19.00h i el darrer dijous de mes de 6.00 a 14.00.
ESCOLA D’ADULTS. Informació sobre cursos que comencen el mes de febrer. Monogràfic de 3 hores
d'Scrapbooking: enquadernació copta, dissabte 6 de febrer de 10 a 13 h, amb Esperança Pallicer; Cultiu
de plantes, curs de 20 hores, comença dimecres 10 de febrer de 19 a 21 h, amb Pere Fraga; i Fotografia i
vídeo amb mòbil, dimecres 18.30 a 20.30 h, comença 17 de febrer, amb Kika Triay. Per a més informació
i matrícules demanar cita prèvia al 659 959 878, si no us atenem deixau un missatge. També podeu es criure un correu electrònic: escolaadults.ferreries@gmail.com.
MUSEU DE CIÈNCIES NATURALS DE MENORCA. Visita gratuïta a la secció micològica del Museu de
Ciències Naturals de Menorca. Descomptes especials per visitar la resta de seccions. Jubilats i menors
de 14 anys, accés gratuït a tot el museu. Consulta la web http://binissues.com per informació dels horaris i
la resta del mes. Ho organitza: Fundació Museu de Ciències Naturals de Menorca.
UNIVERSITAT CAROLINA DE PRAGA. Cerca famílies acollidores d’estudiants que cursen català a la
universitat txeca. Cercam dues famílies del poble disposades a acollir un/a estudiant de català d'una universitat estrangera durant uns 10 dies del mes d’agost per ajudar-lo a millorar el nivell de llengua. L’intercanvi es farà només si les mesures sanitàries vigents al mes d’agost així ho permeten. Informació a
l’Ajuntament de Ferreries.
MEDITACIÓ. Tots els dimecres a les 20,00h, “Meditació per la Pau a la terra”, amb Rafel Andreu. Acte
obert a tothom. Lloc: Carrer Bisbe Sever 28, 1r.
VOLUNTARIAT PROTECCIÓ CIVIL. S’han obert dues convocatòries per a realitzar el curs de formació
indispensable per formar part de l’agrupació local del Voluntariat de Protecció Civil de Ferreries. Les formacions s’iniciaran el 20 de març i el 18 de setembre. Telefonau al 647 34 83 12 per a més informació.
NOVA OFICINA DE DINAMITZACIÓ LOCAL a l’antic local de la Peixateria Municipal. Dos Agents d’Ocupació i Dinamització Local us assessoraran amb serveis referents a l’emprenedoria empresarial; polítiques actives d’ocupació relacionades amb els projectes del SOIB i polítiques de dinamització comercial i
cultural.
NOVA SEU DE SERVEIS SOCIALS. L’equip encarregat dels Serveis Socials de Ferreries ha obert nova
seu al Carrer de la Pau, 21. Allà us hi atendran com sempre per a qualsevol consulta necessitat que vulgueu plantejar-hi.

SUBVENCIONS PER AL FOMENT DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA Adreçades a particulars, a entitats
sense ànim de lucre i a petites i mitjanes empreses.
Per a instal·lacions fotovoltaiques i microeòliques. Està oberta la presentació de sol·licituds que finalitza el 30 de juliol de 2021.
Per a actuacions de rehabilitació energètica en edificis existents per a millora de l’envolupant tèrmica dels immobles, de la millora de l’eficiència energètica i ús d’energies renovables en les instal·lacions tèrmiques de calefacció, climatizació, refrigeració, ventilació i aigua calenta sanitària i millora de l’eficiència energètica d’instal·lacions d’il·luminació. Està oberta la presentació de sol·licituds
que finalitza quan s’exhaureixi el crèdit o, com a màxim, el 30 de juliol de 2021.
Per a actuacions de suport a la mobilitat eficient i sostenible (Programa MOVES II) en l’adquisició
de vehicles elèctrics, híbrids endollables, GNC, GNL, autogàs o pila de combustible; implantació
de punts de recàrrega sistemes de préstec de velos elèctriques i de mesures de mobilitat sostenible al treball. Està oberta la presentació de sol·licituds que finalitza quan s’exhaureixi el crèdit o, com a
màxim, l’1 d’octubre de 2021.
Per a més informació adreçau-vos a l’Oficina de Desenvolupament Local al local de l’Antiga Peixateria o
telefonau al 971373003 extensió 3023
MISSATGE DE CARA AL FEBRER I ALS DIES DE CARNAVAL
En una primera mirada al full, us haureu adonat que s’han reduït dràsticament les activitats per a aquest
mes de febrer. Amb l’entrada de Menorca al nivell 4 de restriccions arran de la COVID19 tant l’ajuntament
com les diferents entitats han considerat que era de responsabilitat no organitzar activitats que puguin cridar a l’aglomeració de persones, sobretot en espais tancats. Així veureu que només es mantenen les poques activitats que poden fer-se a l’aire lliure o estan destinades a grups de poques persones. És per açò
que, així com van haver de suspendre’s ja els actes institucionals i lúdics de Sant Antoni, tots els actes organitzats per l’ajuntament i per algunes entitats en motiu del Carnaval (la Cercavila de disfresses amb la
banda de música i la revetlla de Carnaval, la torrada de sobrassada i la nit de glosat) queden igualment
suspesos.
Recomanam que, si seguim en el nivell 4 actual, i es volen fer les trobades de torrada de sobrassada a nivell familiar el Darrer Dia (16 de febrer) es duguin a terme només amb la participació de dos nuclis i en
agrupació de fins a 6 persones o seguint les restriccions pel que fa a reunions familiars que en aquell moment s’estipulin pel nivell que ens trobem.
La situació que vivim és d’extrema gravetat. Les autoritat polítiques i sanitàries de tot el món estan superades per una pandèmia que no saben com controlar i que té un comportament agressiu i erràtic. L’inici
de la vacunació obre una porta a l’esperança en una foscor que encara és plena d’incerteses i temors.
Les mesures que hem de suportar són molt dures i afecten la nostra vida privada i també a l’economia -en
aquest cas especialment a la restauració- després de mesos de restriccions. Estem cansats, algunes de
les nostres empreses estan en risc de fallida i molts ferreriencs i ferrerienques cada vegada ho tenen més
difícil per arribar a final de mes.
Hem de ser estrictes i rigorosos en l’acompliment de les normes. D’aquesta manera farem que els contagis es redueixin i açò ens permetrà garantir la salut col·lectiva i mantenir l’economia i la cohesió social.
Sabem que fins i tot fent-ho bé, ens podríem contagiar, però com més mesures prenguem, menys risc correrem i menys probabilitats hi haurà de contagiar altra gent. Apel·lam a la responsabilitat individual cap al
col·lectiu, perquè només com a col·lectivitat ens podrem protegir. Ànims, cuidem-nos a noltros mateixos i
també als altres. Només així ens en sortirem!

