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ARBÚCIES

TORDERA

MApT proposa crear un fòrum
d’entitats per prevenir focs
També volen que es facin xerrades informatives sobre incendis
J.Alonso, Tordera.

DdeG

MEMBRES. La formació s’ha mostrat novament crítica amb ERC i AIPA.

La CUPA acusa el govern
de limitar-los els temes
del butlletí municipal
Diuen que el govern manté «la imposició»
Jordi Meléndez, Arbúcies.

La Candidatura Unitària i Popular d’Arbúcies (CUPA), a l’oposició, ha acusat l’equip de govern d’ERC i AIPA d’anar en
contra de la llibertat d’expressió. Concretament, la CUPA manifesta que la proposta que el govern presenta en el ple d’avui referent al butlletí municipal «L’Altaveu» és «contrària a la llibertat d’expressió», ja que manté «la
imposició» del tema a tractar per
la oposició en el butlletí.
Segons la CUPA, el ple d’avui
debatrà una proposta de reglament del butlletí en el qual es
disposa que l’elecció del tema a
tractar pels grups municipals es
farà per consens dels grups i
que «en cas de no haver-hi consens es farà una votació (ponderada) per escollir entre els temes
proposats». La Candidatura afegeix que «això significa que l’o-

OPINIÓ

ANIMALS

posició podrà escriure sobre el temes que benèvolament li deixi l’equip de govern, fet que atempta
clarament al dret de Lliber tat
d’Expressió».
En aquest sentit, la CUPA demana que els grups municipals
tinguin un espai al butlletí que
puguin utilitzar lliurement per
parlar dels temes que ells creguin més impor tants i que en
aquells moments siguin mes
significatius de la política municipal d’Arbúcies. «Amb aquesta
actitud mai es podrà parlar de temes com les obres il·legals del
càmping de la Sureda», asseguren. La CUPA ha entrat al registre de l’Ajuntament un recurs de
reposició contra un acord similar del ple del 14 d’abril passat,
i demanarà en el ple d’avui que
aquest tema quedi aparcat fins
que es resolgui aquest primer
recurs.

El Moviment Alternatiu per
Tordera (MApT) demanarà en
el proper ple municipal la creació d’un fòrum debat on hi participin les entitats i organismes
del municipi de Tordera per establir i determinar les bases
per millorar la coordinació per
actuar en la prevenció i lluita
contra els incendis. En aquest
fòrum hi haurien de col·laborar
els Voluntaris Forestals, l’ADF,
la Creu Roja, la policia local, els
Bombers, les juntes de les urbanitzacions i les associacions
de veïns, entre d’altres entitats,
segons la formació política.
Aquesta és una de les iniciatives que la formació insta
l’Ajuntament de Tordera a
adoptarla prevenció d’incendis
forestals. Segons assenyalen
«aquest any és un dels anys més
secs que ha patit mai Catalunya, fet que ens obliga a extremar les mesures de seguretat i
de prevenció d’incendis forestals
per aquest estiu».
Per aquest motiu, han plantejat la posada en funcionament de mesures urgents i extraordinàries per prevenir els
focs, en les quals a més de la
creació de fòrum, també es trobarien l’organització i realització de jornades informatives i
cursos de formació en prevenció i lluita contra incendis forestals, amb la col·laboració de
les entitats i organismes que
actuen al municipi i que podrien dirigir-se a voluntaris
ocasionals.
Segons expliquen, «l’Ajuntament de Tordera en data 27 de
maig de 2004 va aprovar ini-

obres i innocents bestioles de l’espigó
del Club de Vela de
Blanes, que estan
essent exterminades impunement!
La veritat és que no hi ha dret.
Tot atemptat contra éssers vivents constitueix una agressió a
l’harmonia de la natura.
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LES ASSOCIACIONS PROTECTORES
d’animals fa temps que denuncien situacions d’abusos, d’abandonaments, de sacrificis envers els animals domèstics
(que, tot sovint, acompanyen
més que els éssers humans).
Calen ajuts, calen mesures, cal
una legislació efectiva, però sobretot cal conscienciar la població. I per aconseguir-ho,
s’imposa dur a terme campanyes de sensibilització.
Només a la nostra comarca
moren més de 150 animals a
l’any en ser abandonats o haverse perdut i no disposar d’un lloc
adient on viure i desenvolupar
les seves potencialitats vitals.
Per culpa de la saturació de les
seves instal·lacions, el Centre

d’Acollida d’Animals de la Selva (CAAS) ha de sacrificar entre 15 i 20 gossos cada mes
(normalment l’eutanàsia s’aplica als més agressius, malalts o
depressius, per evitar que pateixin i contagiïn els altres). El
nombre d’abandonaments de
cans és sempre molt més superior que el d’adopcions, de manera que l’única possibilitat de
mantenir el centre en condicions d’habitabilitat, a banda de
l’esterilització, és el sacrifici sistemàtic.
Tot i que la llei de protecció
d’animals de 2003 estableix que
a par tir de 2007 es prohibirà
matar indiscriminadament gossos i gats a les gosseres, l’Associació de Defensa dels Drets
dels Animals (ADDA) adverteix que difícilment es podrà fer
complir, i lamenta la desídia institucional al respecte. És un
tema ingrat, molest, que no preocupa gaire. Però la realitat és
que, si no es posa fre d’alguna
manera a la seva procreació incontrolada, sobretot tenint en
compte que la seva irracionalitat promíscua els impedeix
prendre mesures anticoncepti-

cialment el pla municipal de
prevenció d’Incendis Forestals
(PPI). Dins del termini d’informació pública, el MApT va presentar al·legacions al pla aprovat inicialment realitzant-hi diferents suggeriments i propostes
per tal de millorar-lo».
Propostes de l’any passat

En aquest sentit, aleshores ja
apuntaven algunes propostes
com la millora de la informació
o la formació i la coordinació
entre les diferents entitats i organismes que actuen al municipi per tal de millorar la prevenció i lluita contra els incen-

Asseguren que
amb la sequera
d’aquest any
s’han d’extremar
les mesures
■

dis forestals. D’aquesta manera recorden que «en aquest
apartat s’explicava que una de
les prioritats pels propers quatre
anys havia de ser la realització
de jornades informatives i cursos de formació en prevenció i
lluita contra incendis forestals,
adreçades als membres de les
entitats i organismes que actuen
en el municipi de Tordera com
poden ser: Voluntaris Forestals,
ADF, Creu Roja, policia local,
Bombers, Òrgans Gestors o Juntes de les Urbanitzacions, AAVV,
i d’ altres entitats del municipi...». Així, apunten que «aquestes propostes no han estat resoltes expressament, tot i que el govern municipal durant l’any
2004 va aplicar-ne algunes d’elles».
A més d’aquesta moció, la
formació també en presentarà
una altra a la sessió plenària
per proposar la creació d’una
nova entitat veïnal.

LLORET DE MAR

FRANCESC Fàbrega

Fauna amenaçada

IRIS

BOSC. L’alt risc d’incendis provoca que es prenguin mesures preventives.

ves per si mateixos, i a més a
més les seves ventrades acostumen a ser nombroses, podria
arribar el dia que hi hagués més
gossos i gats que persones, i
aquestes acabessin essent engabiades, o lligades, o exterminades, com en aquella pel·lícula futurista on els micos dominaven la terra.
Sense anar tan lluny, però,
caldria en efecte, una mica més
de consideració envers els animals. Això sí: qui en vulgui tenir o adoptar per gaudir-ne com
joguines, que s’atengui a les
conseqüències que la seva cura
implica (incloent la tan debatuda qüestió de la recollida de caques a la via pública), i no només per fer bonic i ensenyar-los
monades per mostrar-les a les
amistats i als veïns.
Pel que fa al Consistori blanenc, ja que cer ta normativa
prohibeix exhibir animals als
circs per evitar que els explotin,
no estaria de més que prengués
mesures per vetllar per la seva
protecció en un sentit més global.
Una altra opció viable seria
treure’n profit gastronòmic,
com diu la vox populi que fan alguns orientals.
I vet aquí un gos, vet aquí un
gat, l’article s’ha acabat.

IRIS

PREMIS. Es van portar a terme al passeig Camprodon.

El Club Nàutic entrega els premis pel
concurs de dibuix escolar
Jordi Meléndez, Lloret de Mar.

El Club Nàutic de Lloret ha lliurat els premis del concurs de dibuix L’esport nàutic a Lloret de
Mar. Al concurs hi van participar un total de 104 nens i nenes
procedents de les escoles públiques de Lloret, de 5è i 6è de
Primària, amb una edat compresa entre els 10 i 12 anys. En
el grup de 5è el primer premi va
ser per Vanesa Romero (CEIP

Esteve Carles); el segon per
Raul Jaramillo (CEIP Esteve
Carles); i el tercer per Helena
Fernández (CEIP Pompeu Fabra). En el grup de 6è de primària el primer premi va ser per Dimitri Kornikov (CEIP Esteve
Carles); el segon per Esmeralda
Manzaneda (CEIP Pere Torrent); i el tercer per Hanane
Baghdar y (CEIP Esteve Carles).

