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Cunit amplia la gossera municipal
per adequar-la al nombre d’animals
El servei, que actualment acull 50 animals, també ha augmentat el personal
MIREIA LACÀRCEL / Cunit

Cunit és l’única població de tot el
Baix Penedès que té gossera municipal. Aquesta gossera, però, que va
entrar en funcionament fa més de
●

En l’últim ple de Cunit, el
regidor d’Iniciativa, Antonio Martínez, va presentar
una moció en què reclamava mesures per condicionar la gossera municipal.
El govern, però, no la va
aprovar al·legant que ja estava redactant un projecte
amb aquestes intencions.
«Som conscients que
aquest servei ha quedat petit, per aquest motiu ja fa
unes setmanes que estem
redactant un pla per millorar la gossera i ampliar-la,
de manera que els 50 gossos que tenim ara hi estiguin bé», exposava el regidor de Salut, Joan Bauza,
que aclaria que si no s’ha
pogut començar abans és
perquè al costat de la gossera hi ha uns terrenys amb
una nau, i que aquesta havia estat ocupada durant
tot el mes de setembre pel

cinc anys, s’ha fet petita, i cal fer-hi
reformes. Per aquest motiu, el consistori està redactant un projecte
d’ampliació del centre. Actualment, el servei s’ocupa de 50 gos-

col·lectiu musulmà de la
població, que hi celebrava
el ramadà.
Ara, però, una vegada
acabat el període de dejuni, l’Ajuntament ja ha posat en marxa algunes mesures per pal·liar les defi-

sos, i per aquest motiu s’ha decidit
contractar una persona més, i també
dotar els treballadors d’un vehicle
adaptat per al transport dels animals.

ciències amb què es troba
el servei. Fins ara, només
hi havia un treballador, i
des de fa algunes setmanes
s’ha contractat un altre
empleat. A més, tots dos
treballadors se sotmetran
en els pròxims dies a un

En espera de la comarcal
El president del Consell Comarcal del Baix Penedès, Jordi Sánchez, ja ha exposat a tots els alcaldes de la comarca que té la intenció de crear una
gossera comarcal i que, per tant, algun dels catorze
municipis haurà d’acollir el centre. De moment, no
hi ha cap emplaçament clar, tot i que alguna vegada
sí que s’ha plantejat la possibilitat que Bellvei sigui
l’escollida, i que es construeixi a la zona on en el
passat hi havia l’antic abocador comarcal, a la carretera de la Cobertera. Des de Cunit, el regidor de
Salut desitja que en breu es comenci a perfilar el
projecte de la gossera comarcal, perquè en el moment que sigui una realitat es pugui treure l’actual
de Cunit.
●
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curs intensiu de formació
especialitzada per a gent
que treballa amb gossos
abandonats. Amb tot, el
consistori ha condicionat
el vehicle que fins ara
transportava les bèsties
perquè s’adeqüi a legislació vigent.
Bauza
admet
que
l’abandonament
d’animals representa un problema greu per a municipis
com el de Cunit, ja que «a
l’estiu ve molta gent a fer
vacances a les cases amb
jardí i es compren un gos,
però quan la família ha de
tornar a casa seva, el gos
no se’n va amb ells, sinó
que es queda a Cunit. Això
provoca que any rere any
s’incrementi més el percentatge d’animals abandonats i que la gossera municipal quedi obsoleta»,
explicava el regidor.

El Memorial per la Pau
Josep Vidal i Llecha de
Reus distingeix la tasca de
la Ruta Pacífica de les
Dones de Colòmbia
N.S. / Reus

Els conflictes armats
que viu Colòmbia tenen
entre les seves víctimes les
dones, que pateixen desplaçaments forçats i violència sexual, entre altres
coses. Per tal de «fer visible l’efecte dels conflictes
sobre les dones» es va
crear la Ruta Pacífica de
les Dones, un moviment
feminista, pacifista i antimilitarista que promou la
«negociació i el diàleg»
per a la resolució de conflictes, segons detalla Ana
Milena González, que és
la delegada de la Ruta a
Catalunya. En reconeixement d’aquesta tasca,
aquest moviment social va
ser distingit ahir pel Memorial per la Pau Josep Vidal i Llecha durant un acte
celebrat al Centre de Lectura de Reus.
La responsable del moviment a Catalunya, que
està vinculat a la Xarxa Internacional de Dones de
●

Negre, analitza que a Colòmbia existeix un «conflicte històric lligat a les
desigualtats socials, però
també al sorgiment del
narcotràfic i del paramilitarisme en el qual estan involucrats alguns actors estatals». «L’estat colombià
–afirma– aplica una política en la qual ha augmentat
el nivell de militarització
de la societat, la qual cosa
no significa que hi hagi
més seguretat.» Critica
que el «paramilitarisme
s’ha introduït en la societat
colombiana» aplicant formes de control territorial
que arriba a «imposar normes de conducta» que
afecten especialment les
dones. Així, segons aquest
moviment, aquest control
es tradueix en l’establiment d’horaris per sortir al
carrer específics per a les
dones, se’ls dicta com han
d’anar vestides i fins i tot
«de qui es poden o no es
poden enamorar».
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ANUNCI
El Consell Plenari, en la sessió extraordinària i urgent que
tingué lloc el dia 15 de setembre de 2008, va acordar
aprovar inicialment la Modificació puntual del pla general
per a la delimitació d’un sector de sòl urbanitzable
delimitat, amb la finalitat que sigui incorporat dins l’ARE
de la Canonja, del Pla director urbanístic del Camp de
Tarragona, presentat en data 8.09.08 per l’Ajuntament
de la Canonja (EMD), amb la determinació que aquest
sector de sòl urbanitzable delimitat haurà de formar part
obligatòriament de l’ARE de la Canonja i s’haurà de
desenvolupar en el si de les previsions que estableixi el
futur Pla director urbanístic del Camp de Tarragona per a
aquell ARE, i que en cas de no prosperar s’haurà de
deixar sense efecte la Modificació puntual del pla general
mitjançant l’acord municipal corresponent.
Així mateix, va acordar suspendre l’atorgament de
llicències de parcel·lació de terrenys, d’edificació,
reforma, rehabilitació o enderrocament de construccions,
d’instal·lacions o ampliació d’activitats o usos concrets i
d’altres autoritzacions municipals connexes establertes per
la legislació sectorial, així com la suspensió de tramitació
dels plans urbanístics derivats i projectes de gestió
urbanística i d’urbanització (segons esmena del Consell
Plenari de 29 de setembre de 2008), d’acord amb el
plànol 6 “Àmbit de suspensió de llicències” contingut en
el projecte i que té la següent descripció escrita: Àmbit de
la UA-20 de la 3a Revisió del Pla general d’ordenació
urbana del municipi de Tarragona i àmbit del Pla especial
d’infraestructura viària del carrer Garrigues, entre
l’avinguda Collblanc i el carrer Poeta Bertran de la
140960-941513B

Canonja, suspensió que en tot cas no podrà durar més
de dos anys.
Contra l’acord de suspensió de llicències es pot
interposar, potestativament, recurs de reposició davant el
Consell Plenari en el termini d’un mes, comptat des del
dia següent al de la seva publicació, o directament recurs
constenciós administratiu davant la Sala contenciosa
administrativa del Tribunal Superior de Justícia de
Catalunya en el termini de dos mesos, comptats també a
partir de la data següent a la de la seva publicació, i
sense perjudici d’utilitzar qualsevol altre recurs que s’estimi
procedent.
Alhora, se sotmet el dit projecte a informació pública pel
termini d’un mes comptat des del dia següent al de la
publicació del present anunci en el Butlletí Oficial de la
Província.
Durant el termini expressat es podrà examinar l’expedient
a l’Oficina Municipal d’Atenció al Ciutadà de l’Ajuntament de Tarragona, a la rambla Nova, 59, de dilluns a
dijous de 9 a 19 hores i divendres de 9 a 14 hores i
dissabtes de 10 a 13 hores, i en les oficines de
l’Ajuntament de la Canonja, al carrer Raval, núm. 11, de
dilluns a dissabte de 9 a 13 hores, i formular al·legacions
si es considera oportú.
Així mateix es podrà consultar el projecte de referència en
la pàgina web de l’Ajuntament, www.tarragona.cat.
Tarragona, 30 de setembre de 2008
EL SECRETARI GENERAL, PD,
Signat: Joan Anton Font Monclús
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