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Jornada La protecció dels animals de companyia  
Avui divendres, 9 de juny de 2006, a la sala de Plens del Consell Comarcal del Pla de 
l’Estany, el Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les Comarques de 
Girona (CILMA), ha organitzat la jornada: La protecció dels animals de companyia. 
L’entrada en vigor de la prohibició del sacrifici. 
 
Aquesta jornada sobre la protecció dels animals de companyia, s’ha informat del 
paper dels ens locals i de la nova convocatòria d’ajuts, així com de l’experiència del 
servei de gestió d’animals a la comarca de la Selva. 
 
La jornada ha estat oberta per Jordi Xargay, President del Consell Comarcal del Pla 
de l’Estany i per Miquel Noguer, President del CILMA. Com a ponents han participat: 
Ignasi Rodríguez, veterinari-cap de secció de Protecció dels Animals de Companyia 
de la Direcció General del Medi Natural del DMAiH que ha informat sobre el paper de 
les administracions en la protecció de animals; Pere de las Muelas, veterinari-tècnic 
de la secció de Protecció dels Animals de Companyia de la Direcció General del Medi 
Natural del DMAiH que ha comentat la convocatòria de subvencions pels ens locals 
per facilitar l’aplicació de l’article 11.1 de la Llei 22/2003, de 4 de juliol, de protecció 
d’animals; i Miquel García, Tècnic de Medi Ambient del Consell Comarcal de la Selva 
que ha explicat l’experiència en el servei de gestió dels animals de companyia i 
campanyes de sensibilització a la comarca de la Selva. Aquesta jornada ha estat 
moderada per Jordi Batchelli, Responsable de la Comissió de Qualitat Ambiental del 
CILMA. 
 
 

Assemblea General del CILMA 
Una vegada acabada la jornada, s’ha celebrat l’Assemblea General del CILMA amb el 
següent ordre del dia: 
 



1. Aprovació de l’acta de la reunió anterior. 
2. Presentació i acceptació de noves sol·licituds d’adhesió. 
3. Informació sobre les darreres activitats del CILMA. 
4. Aprovació dels comptes de l’any 2005. 
5. Aprovació dels objectius i properes actuacions del CILMA. 
6. Aprovació del pressupost per a l’any 2006. 
7. Torn obert de paraules. 

 
Tots els punts de l’ordre del dia han estat aprovats per unanimitat. 
 
 
Reunió d’ens locals afectats pel TGV 
Per acabar, s’ha celebrat una reunió amb els ens locals afectats pel traçat del TGV per tal 
d’informar de les actuacions portades a terme darrerament.  
 
En aquest sentit, s’ha informat sobre els tres trams del traçat del TGV a les comarques 
gironines (Selva, Central i Alt Empordà). Pel que fa al tram de la Selva s’ha comentat que 
s’ha rebut per part de Jordi Prat, Coordinador de l’Alta Velocitat a Catalunya, l’acceptació 
de les millores que tècnicament eren assumibles per l’ADIF en el tram ja licitat i en vies 
d’execució. Aquestes millores, entre d’altres, comporten en el pas del Rec de Gasserans a 
Sant Feliu de Buixalleu, la demolició d’unes aletes ja realitzades per construir un nou pas 
de 11 metres. A la Riera d’Arbúcies s’han introduït 3 noves obertures de 30, 35 i 30 
metres respectivament. A Massanes, al Torrent de Teuleria, s’ha incorporat un viaducte 
de 145 metres i en el veïnat de Cambrerol un altre de 112 metres. A Sils, a la riera de 
Vallcanera, es farà una nova volta de 8,5 metres i a Vilobí d’Onyar un nou viaducte d’uns 
40 metres de longitud. 
 
Josep Amat, Vice-president i Responsable de la Comissió d’Infraestructures del CILMA ha 
informat també del resultat de la reunió mantinguda el dia 29 de maig a Madrid, amb 
responsables de l’ADIF i en la qual es van acceptar algunes de les propostes del CILMA 
sobre el tram que es troba en procés de redacció del projecte constructiu. 
 
La reunió dels representants dels ens locals ha valorat positivament les millores 
introduïdes, especialment, en el tram ja en obres de la comarca de la Selva per les 
dificultats que representava. 
 
Els representants dels ens locals reunits han demanat a la Comissió d’Infraestructures del 
CILMA que segueixi realitzant les gestions necessàries per aconseguir també que l’ADIF 
accepti la modificació del traçat en el tram de Bàscara que representa una necessitat molt 
important pel municipi, correcció que encara no ha estat acceptada donada les dificultats 
administratives que ADIF ha objectat. 
 



També han expressat la seva preocupació per l’execució de les obres en el tram de l’Alt 
Empordà, adjudicat a TP Ferro i que, segons aquesta empresa, proposa una modificació 
sobre el projecte original que afectaria molt negativament a Pont de Molins. 
 
  
 
Les ponències de la jornada sobre La protecció dels animals de companyia, les 
trobareu a la nostra pàgina web: www.cilma.cat 
 
Per a més informació: 
Carles B. Gorbs, responsable de premsa i comunicació del CILMA  
(Mòb. 629 151 930). 
 
CILMA 
Santa Eugènia, 10, 4a 
17001 Girona 
Tel. 972 426 105 
Fax 972 426 106 
cilma@ddgi.es
www.cilma.cat  
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