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VEURE EL CATÀLEG 
COMPLET DE 
LLIBRES CLICANT AQUÍ  

La finalitat d ’aquest sorteig és contribuir al 

finançament de les missions de l ’entitat. Entre 

elles , la de donar suport a la campanya 

Paisatges Salvats (en preparació), que recull 

una cinquantena de casos d 'espais gironins 

preservats gràcies als moviments en defensa 

del territori de les comarques gironines. 

L 'objectiu de Paisatges Salvats és mostrar les 

principals dinàmiques de transformació del 

territori gironí i els impactes causats en el 

medi ambient, així com fer visible el paper de 

les entitats i plataformes involucrades en la 

defensa d 'aquests espais naturals.  

En aquesta edició de l 'ECOLOT el 50% de les 

aportacions es destinaran a la caixa solidària 

de la Plataforma NO a la MAT, per donar 

suport a les persones encausades de la torre 

T-66 de la MAT. 

BASES DEL SORTEIG 
ECOLOT

OBJECTIU

OBJECTIU

http://www.naturalistesgirona.org/_upload/files/Cat%C3%A0leg%20ECOLOT.pdf


A fi i efecte d ’avaluar la satisfacció de les 

llibreries i autors amb la campanya, un cop 

finalitzada se ’ls trametrà un qüestionari 

d ’avaluació i se ’ls preguntarà específicament la 

disponibilitat a continuar participant de la 

campanya l ’any següent. LOT DE LLIBRES 

VALORAT EN MÉS 

DE 200€
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AUTORS  I  LLIBRERIES  

COL ·LABORADORS

Els autors i llibreries col ·laboradors són 

aquells que fan una aportació a l ’ECOLOT 

de Sant Jordi en forma de donatiu d ’un 

exemplar d ’un llibre de temàtica 

ambiental . Com a retorn pel llibre rebut, 

l 'entitat publicarà a la seva web una breu 

ressenya de la publicació i la referència 

de la llibreria o autor que ha fet el 

donatiu. Aquesta informació estarà també 

disponible a la parada física de Sant Jordi. 

Lluís Ball-llosera

Cristina Bota

Quim Curbet

Ponç Feliu

Toni Llobet

Judit Iglesias

Jordi Navarro

Xarxa per la Sobirania Energètica

Llibreria 22

Llibreria Ulyssus

DocumentaUniversitaria

Curbet Edicions

Consorci del Ter

Diputació de Girona

Patronat de Turisme de Girona

Per entrar al sorteig del lot de llibres ambientals 

cal fer un donatiu múltiple de 5€, on cada 5€ 

equival a una participació al sorteig de 

l 'ECOLOT. El sistema de venda de les 

participacions és el següent: 

ADQUISICIÓ  I  PREU  DE  LES  

PARTICIPACIONS

A través de la plataforma 

www.donantambiental .cat/producte/som- 

natus-defensem-el-teu-paisatge/  

A la parada física de Sant Jordi de l 'ANG (23 

d 'abril de 9h-20h, Plaça de Catalunya de 

Girona).

A la seu dels Natus (Pg. de la Devesa, 41. De 9h 

a 15h de dilluns a divendres) fins a la 

finalització del termini establert.

Tots els llibres del lot són de temàtica 

ambiental o relacionada amb la natura, 

de qualsevol àmbit i nivells i, en la mesura 

del possible , novetats editorials. Els llibres 

i publicacions del lot són l 'aportació de 

diferents autors (Lluís Ball-llosera, Cristina 

Bota, Quim Curbet, Ponç Feliu , Toni 

Llobet, Judit Iglesias , Jordi Navarro), 

llibreries (Llibreria 22 , Ulyssus), editorials 

(DocumentaUniversitaria) i institucions de 

Girona (Diputació de Girona, Patronat de 

Turisme , Consorci del Ter), amb títols com 

Paisatges Vius ; Pedals i Plomes ; El Ter : 

crònica d 'un riu; 101 bolets de Catalunya; 

La Lila va a l 'hort; Guia del recol ·lector; La 

vida secreta de los árboles ; o República i 

ecologia. Veure catàleg complet de llibres 

i publicacions a la web. 

CONTINGUT  DEL  LOT  DE  LLIBRES



SORTEIG ECOLOT 

4  DE JUNY 2018,  

18:00H
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Un cop finalitzat el període d 'adquisició 

de participacions s 'assignarà  un número 

per a cada participació.  

Conforme arribin els donatius a l 'entitat, 

independentment del mitjà de pagament, 

s 'introduiran les dades dels participants 

dins d 'una base de dades (sempre tenint 

en compte que cada 5 euros equival a una 

participació) i s 'assignaran números 

correlatius segons l 'ordre cronològic de 

pagament. 

Un cop adjudicats els números de cada 

participació, s 'enviarà per correu 

electrònic el número o números de cada 

participant (segons la quantitat del seu 

donatiu). Aquesta numeració serà la 

vàlida per optar al lot el dia del sorteig. 

 

DIFUSIÓ  DE  LA  INICIATIVA

Es farà difusió de la iniciativa ECOLOT per 

tots els canals de comunicació que té 

l ’entitat, entre d ’altres , la pàgina web de 

l ’entitat, el programa de ràdio SOMNATUS, 

comunicats de premsa i les diferents 

xarxes socials que gestiona l ’ANG. Es 

destacarà cada llibre del lot i la 

corresponent llibreria/autor que ha fet el 

donatiu , garantint, d ’aquest manera, la 

seva promoció  i el seu compromís amb el 

medi ambient. 

El llançament de la campanya es farà els 

dies previs a Sant Jordi, a partir del qual 

s 'aniran llançant periòdicament missatges 

de l 'ECOLOT per tal d 'incrementar l 'interès 

en adquirir participacions.

L 'ECOLOT de llibres ambientals es

presenta oficialment el dia 23 d 'abril ,

coincidint amb la Diada de Sant Jordi . 

Es podran fer donacions per participar al

sorteig de l 'ECOLOT des del 23 d 'abril fins

el dia 31 de maig. Qualsevol donació feta

fora de termini restarà exclosa del sorteig. 

Un cop finalitzat el termini de donacions ,

es procedirà a l 'assignació dels números

de cada participació per tal de fer efectiu

el sorteig el dia 4 de juny a les 18 :00h. 

DURADA  DE  LA  CAMPANYA

El sorteig de l 'ECOLOT es realitzarà a la seu 

dels Natus (Pg. de la Devesa, 41. Girona).  

L 'assignació del guanyador del lot es farà 

mitjançant una mà innocent, la qual 

extreurà d 'una baralla de cartes les xifres 

corresponents al número guanyador. 

El sorteig serà enregistrat i compartit en 

directe a la web i a les xarxes socials de 

l 'entitat, per tal de garantir la fiabilitat i 

transparència del procés.

SORTEIG  DE  L 'ECOLOT

ASSIGNACIÓ  DELS  NÚMEROS  DE  

LES  PARTICIPACIONS

Per cada donatiu de 5€, tant si es fa la 

donació a través de la plataforma on-line 

com si es fa la donació en efectiu , 

s 'adjudicarà un número de participació.  

 



El 5 de juny, Dia Mundial del Medi 

Ambient, es farà entrega del lot a la 

persona guanyadora. 

El guanyador haurà de recollir l 'ECOLOT a 

la seu de l 'entitat. L 'enviament i despeses 

derivades , si s 'escau , aniran a càrrec de la 

persona guanyadora. 
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RECOLLIDA  DEL  LOT

MOLTES GRÀCIES PER LA VOSTRA  
COL·LABORACIÓ

S 'informarà al guanyador de l 'ECOLOT per 

correu electrònic/telèfon per gestionar el 

lliurament del lot.

Amb la col ·laboració de :

Amb el suport de :


