Diari de Girona DIUMENGE, 2 DE MAIG DE 2004

3

La Selva
LAMENTEN LA MANCA DE SUPORT MUNICIPAL MALGRAT HAVER FET ARRIBAR LA SEVA PROPOSTA A L’EQUIP DE GOVERN

Veïns de Lloret exigeixen al consistori
una campanya per esterilitzar gats
Les queixes se centren en el gran nombre d’animals que hi ha abandonats al poble
MARC MARTI

J. ALONSO
LLORET DE MAR

Veïns de Lloret han reivindicat
la realització d’una campanya d’esterilització dels gats abandonats
que hi ha al municipi, que arriben
a prop d’un centenar. Segons va
explicar una de les promotores de
la campanya, Ramona Sánchez,
«aquesta és una problemàtica molt
greu de Lloret que fa temps que
tenim».
La veïna, que és molt coneguda a la població per la seva estimació als animals i sòcia de la protectora d’animals de Tossa de Mar,
va explicar que «Lloret està plagat
de gats. A la cantonada de Fenals
n’hi ha una colònia de 20, al carrer Vall de Venècia hi ha sis o set
exemplars i a la caleta del Castell,
també n’hi ha uns quants que estan malalts». Tanmateix, va destacar que «a tots aquests cal afegir-hi els que hi ha a les urbanitzacions».
Així, tot i reconèixer que «a Lloret no es poden treure els gats perquè hi ha moltes rates», va explicar que cada dos mesos aproximadament les gates pareixen, i
s’incrementa el nombre d’aquests
animals als carrers de la població.
Manca de suport municipal

Per aquest motiu, va explicar
que, després de diverses reunions
amb representants de l’anterior
equip de govern «en les quals no
ens van fer ni cas», es va fer arribar la proposta al nou govern. «Ens
vam reunir el passat més de novembre amb el regidor de Medi
Ambient, Josep Teixidor, i se’ns va
atendre molt bé i ens van donar
moltes facilitats».
A la reunió, en la qual també
va participar el propietari de la
protectora d’animals de Tossa, Miguel Cruz, es va acordar realitzar
un pressupost del que suposaria
esterilitzar els animals. En aquest
sentit, Sánchez va explicar que
es van estudiar els serveis de tres
clíniques veterinàries, dues de Lloret i una de Calella, i es va optar
per la que oferia un pressupost
més econòmic. Així, els veïns van

Carrer. Veïns de Lloret volen frenar el nombre de gats abandonats al municipi.

LA GOSSERA COMARCAL I LA PROTECTORA D’ANIMALS DE TOSSA

«Recullen els gossos quan els dóna la gana»
■ Ramona Sánchez es va queixar
del funcionament de la gossera
comarcal de la Selva, que recull
gossos abandonats de Lloret, entre d’altres localitats. En aquest
sentit, va exposar el cas recent
d’un familiar que va anar a la gossera i que, un cop allà, va descobrir que la seva gossa desapareguda feia una quinzena de dies
que es trobava en una de les gà-

determinar que els serveis que
s’haurien d’utilitzar tindrien un
cost de 50 euros i 25 euros l’esterilització de femelles i mascles, respectivament, on s’inclou la recollida i el transport a la clínica, el
tractament dels animals i la seva
devolució al seu hàbitat.
No obstant, segons va explicar
Sánchez, la gestió municipal en
l’assumpte està aturada. «A mitjans de gener es va presentar la
proposta de pressupost a l’Ajun-
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bies, «quan s’havia trucat per
preguntar si hi era, se li va respondre que no hi havia cap animal amb les característiques que
va comentar». Davant d’aquesta situació, la veïna es va mostrar
molt disgustada, i va criticar que
es «recullen els gossos quan els
dóna la gana» i les condicions en
les quals han de conviure els animals no són les més òptimes.
tament i des de llavors no ens han
tornat a rebre».
Igualment, va explicar que des
de l’Ajuntament es va plantejar
la creació d’una oficina a la seu de
l’Antic Sindicat per potenciar
l’adopció d’animals. La veïna s’ha
ofert juntament amb una altra de
les promotores de la campanya de
l’esterilització dels animals, Dolors Fontrodona, per gestionar un
arxiu fotogràfic dels animals que
es troben a la protectora d’animals

D’altra banda, Sánchez va lloar la tasca de la protectora d’animals de Tossa, que des de fa 18
anys recull animals abandonats
dels municipis propers i que està
ubicada a les proximitats de la
gossera comarcal.
L’entitat, en la qual col·laboren una quinzena de persones,
s’encarrega de vetllar per l’estat
dels animals del carrer.
de Tossa i «evitar-ne els desplaçaments, però tampoc en sabem
res».
És per aquest motiu que els veïns
s’han posat en marxa per trobar
suport ciutadà i, així, «per fer més
força».
Properament realitzaran diverses accions, com una campanya de
recollida de signatures, tot plantejant-se la possibilitat de portar
a terme una assentada davant de
l’ajuntament.

Tordera neteja les
franges perimetrals
de les urbanitzacions
per evitar incendis
TORDERA.- L’Ajuntament de Tordera ja està treballant per evitar que enguany es repeteixin
els incendis forestals ocorreguts
l’estiu passat i que van obligar
a desallotjar els veïns de la urbanització Terra Brava.
En aquest sentit, la regidoria de Medi Ambient ha enviat
una carta a tots els veïns de les
urbanitzacions de Tordera obligant-los a netejar les seves parcel·les. Paral·lelament, el consistori s’encarrega de netejar les
franges perimetrals de les urbanitzacions.
Tanmateix, el regidor de
Medi Ambient de Tordera, Carles Aulet, ha recordat en declaracions a Ràdio Tordera que els
propietaris tenen l’obligació de
mantenir netes les seves parcel·les i ha demanat que no es
tiri la brossa en zones verdes.
Els incendis forestal de Tordera van cremar l’any passat
prop de 300 hectàrees de bosc.
Els agents rurals van donar a
conèixer, fa pocs dies, que una
negligència dins el terme municipal de Tordera hauria estat
la causa d’aquests incendis. DdeG

Vilobí, Riudellots i
Aiguaviva volen
modificar el projecte
inicial del CIM
VILOBÍ D’ONYAR.- L’alcalde de Vilobí d’Onyar, Joan Busquets,
l’alcaldessa de Riudellots de la
Selva, Montserrat Roura, i representants de l’Ajuntament
d’Aiguaviva s’han reunit per
tractar sobre un conjunt de reformes que modificaran el projecte inicial del Centre Integral
de Mercaderies de la Selva
(CIM).
En les pròximes setmanes, els
responsables del CIM donaran
a conèixer l’abast exacte de les
reformes, per bé que segurament aniran encaminades a millorar significativament el primer projecte.
El CIM la Selva està gestionat per l’empresa Cimalsa, vinculada al Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de
Catalunya. DdeG

