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SANITAT PÚBLICA

COMÚ DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

Els perfils de les xarxes socials de-
dicats als animals, sobretot gos-
sos i gats, van plens des de fa set-
manes d’una alerta per enverina-
ments i ara, a més, per la troballa 
de salsitxes de Frankfurt amb claus 
a dins amb la voluntat de matar els 
animals de companyia. La zona en 
què  s’han donat més casos és la de 
Fontaneda on, a més, hi ha un parc 
infantil, per tant, el perill s’incre-
menta ja que és una àrea freqüen-
tada per la canalla.

L’Associació Canina d’Andorra 
(Acana), alerta al seu perfil de Fa-
cebook de verí a Sant Julià de Lò-
ria: «Una altra vegada ens passen 
l’avís que han trobat verí, i men-
jar amb claus a la zona de Fonta-
neda... Al parc infantil!!!!! S’ha do-
nat avís al servei de circulació de la 
parròquia, però extremeu precau-
cions!!!». Acana especifica que es 
tracta del parc que hi ha al princi-
pi de la carretera de Fontaneda, no 
a dins del poble.

A la pàgina de l’associació Laika 
també s’ha compartit l’avís d’una 
veïna laurediana que acostuma a 
passejar per Fontaneda amb la seva 
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33 Zona del parc infantil situat a l’inici de la carretera de Fontaneda

El veïnat de Sant Julià està preocupat perquè s’han trobat salsitxes 
amb claus al parc infantil i s’han produït enverinaments de gossos i gats

Alerta a Fontaneda

gossa: «Tornen els assassins de gos-
sos i gats amb verí i salsitxes amb 
clau, molta atenció». La ciutadana, 
Cristina Alcaraz, va explicar ahir 
que té constància d’un gos Yorkshi-
re que ha estat enverinat i d’un gat 
trobat mort, i va admetre que «els 
propietaris de gossos tenim por». A 
més, Alcaraz va recordar que «la pro-
cessionària» també és perillosa per 

als animals, i actualment els bos-
cos n’estan plens. El més alarmant, 
però, és que el verí i les salsitxes es 
distribueixen en un parc destinat a 
les criatures. 

D’altra banda, al perfil Andorra 
Gats i Gossos, Tañía Villa aprofita 
per criticar que el Govern i els co-
muns es plantegin «invertir diners 
en analitzar merdes, mentre hi ha 
gossos que estan morint a la gos-
sera, malalts i del fred que passen, 
les instal·lacions són pèssimes, i 
mentrestant no es fan esterilitza-
cions per controlar els gats de car-
rer... Pocavergonyes! I no parlem 
dels forats de la muntanya  en què 
els caçadors aglomeren els seus 
gossos en horribles condicions, al-
guns passant fred, gana...».

La ciutadana ha estat molt con-
tundent, però coincideix en què fa 
uns dies, com va informar EL PERI-
ÒDIC, el Ministeri de Medi Ambi-
ent, Agricultura i Sostenibilitat va 
rebre una denúncia de les condici-
ons en què viuen 17 gossos a Ran-
sol. En canvi, quant a les esterilit-
zacions de gats de carrer, el direc-
tor d’Agricultura, Landry Riba, va 
anunciar que durant el 2015 es van 
tractar 78 felins, i va recordar que 
aquest any es continuarà. H

Set joves han iniciat la quarta edi-
ció del Curs de Voluntaris per la Na-
tura (CVN) que organitza el Comú 
de la Massana. El cònsol major de la 
Massana, David Baró, i el conseller 
de Medi Ambient, Agricultura i Sos-
tenibilitat, Sergi Gueimonde, van 
inaugurar ahir el curs, amb la pre-
sència de l’alumnat, el cos docent, 
l’equip de col·laboradors i els patro-
cinadors del projecte. 

El CVN està concebut per donar 
una sortida professional als joves 
que estan fora dels circuits escolar 
i laboral. «Amb aquest curs contri-
buïm a ampliar les possibilitats for-
matives dels joves en els àmbits de la 
gestió forestal, la ramaderia i la jar-
dineria, unes àrees molt importants 
en un país de muntanya», va expli-
car el cònsol major.

La majoria de la formació s’im-
partirà sobre el terreny, per conèi-
xer de primera mà la flora i la fauna, 
la poda i la plantació, el disseny d’es-
pais enjardinats, l’orientació a la 

Set joves a la 4a edició 
del Curs de Voluntaris 
per la Natura

L’alumnat s’especialitza 
en gestió forestal, 
ramaderia i jardineria

muntanya o les tècniques ramades. 
«La part més important del curs se-
rà la pràctica dels coneixements ad-
quirits, ja que els joves podran acre-
ditar que tenen coneixements i ex-
periència en temes com la neteja de 
camins forestals, la gestió d’unitats 
pastorals o la creació de jardins», va 
puntualitzar Gueimonde.

Els alumnes també faran pràcti-
ques amb els banders per conèixer 
tasques com el control i identifica-
ció de les espècies o el manteniment 
de la xarxa de refugis, i obtindran el 
títol de primers auxilis. H
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Durant el febrer s’han matriculat 276 vehicles

ESTADÍSTICA 3 Durant el mes de febrer es van matricular 276 vehicles, el que 
suposa en un augment del 34,6% respecte al mateix mes del 2015. Les matri-
culacions dels darrers dotze mesos han estat 3.460, és a dir,  un 10,6% més 
que en el període anterior en què se’n van matricular 3.127.

Alerta pels elevadors 
Mini Fly AD915

Cerqueda, presidenta 
de Dames de Meritxell

SANITAT 3 L’Agència Espanyola de 
Medicaments i Productes Sanitaris 
(AEMPS) ha emès un avís de segu-
retat referents als elevadors de per-
sones Mini Fly, referència AD915, 
equipats amb una barra d’extensió 
de quatre punts, poden trencar-se 
durant el seu ús.  

ENTITATS 3 Cristina Cerqueda és la nova 
presidenta del Patronat de Dames de 
Meritxell, en substitució de Pilar Díez. 
La junta la completen la vicepresiden-
ta, Meritxell Ayuso, la secretària, Mar-
ta Julià, la tresorera, Núria Ventura, i 
les vocals,  Sílvia Bello, Íngrid Puig, Pi-
luca Donatiu i Rosa da Silva.

breus
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33 Presentació del curs, ahir.

Els propietaris de 
cans lauredians 
estan inquiets quan 
surten a passejar 
amb els animals
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33 Una salsitxa amb claus a dins.


