
 

 

Amb el suport de: 

                                      

 

Jornada tècnica sobre el control de les colònies urbanes de gats 

Lloret de Mar, 23 de març de 2017 
 

Aquests darrers anys a comarques gironines han augmentat el creixement incontrolat de poblacions de gats a la via pública, 

ocasionant diferents focus insalubres i conflictes veïnals. Els ens locals han destinat recursos humans i econòmics, sense disposar 

d’una estratègia comuna. 

 

El 2015 el CILMA va obtenir un estudi que identifica una sèrie d’accions per actuar de forma conjunta i coordinada entre les 

diferents administracions i l’objectiu de la jornada és posar-les en comú i debatre sobre la seva idoneïtat. 

 

Destinataris: tècnics i càrrecs electes d’ajuntaments i consells comarcals. 

 

Lloc: Sala de Plens de l’ajuntament de Lloret de Mar (Plaça de la  Vila, 1 – 17310 Lloret de Mar) 

 

10.00 h – 10.10 h Benvinguda 

Jaume Dulsat, alcalde de l’ajuntament de Lloret de Mar 

Sergi Mir, president del CILMA 

10.15 h – 10.35 h Accions contemplades en l’estudi sobre la problemàtica municipal de les colònies de gats a 

comarques gironines 

Judit Vilà, tècnica del CILMA 

10.35 h – 11.30 h   Casos pràctics de la gestió municipal (10’ cada cas) 

-Helena Hernández, tècnica de l’ajuntament de Torroella de Montgrí 

-Anna Aulet, tècnica de l’Ajuntament de Lloret de Mar  

-Carme Teixidor, tècnica de l’Ajuntament de Girona  

- Núria Parés, tècnica de l'Ajuntament de Llagostera 

 - Núria Melià, tècnica del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)  

11.30 h – 12.30 h   Taula rodona sobre les possibles accions a desenvolupar i coordinar entre administracions 

-Felip Toledo , cap del departament d’organització de l’entorn i el territori del Consell Comarcal de la 

Selva 

-Sònia López, veterinària de la secció de Biodiversitat i Medi Natural dels serveis territorials del 

Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya 

-Rafael Mendieta, membre de la comissió de petits animals del Col·legi de Veterinaris de Girona 

Moderador: Marc Marí, cap del servei de medi ambient de la Diputació de Girona i secretari tècnic 

del CILMA 

 

12.30 h – 12.45 h  Torn obert de paraules. 

 

12.45 h – 13.30 h  Visita a una colònia controlada a Lloret de Mar (a menys de 15 min. a peu) 

 

Podeu confirmar assistència a: cilma@cilma.cat abans del 21 de març 


