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Terra Viva convida els batlles de la
Garrotxa a conèixer la protectora
d'animals
El president de l'entitat animalista, David Serramitjana, vol que sàpiguen de
primera mà "la complicada situació econòmica en què el Consell Comarcal ha deixat
a l'entitat"

Les treballadores mostren l'estat lamentable de les tanques a l'exterior de la protectora. | Martí Albesa.

L'Associació Protectora d'Animals de la Garrotxa, Terra Viva https://terraviva-adopcions.org)
(
, ha
convidat els batlles de la comarca a visitar el 4 de maig vinent el centre de recollida i custòdia
propietat del Consell Comarcal, perquè, segons diuen en la lletra d'invitació, "la majoria, per no dir
quasi tots, desconeixen on estan aquestes instal·lacions i en quin estat es troben".
L'objectiu d'aquesta jornada de portes obertes és mostrar l'estat de les instal·lacions en les
quals es treballa, les mancances de seguretat i salubritat tant per als residents com per al
personal assalariat i col·laborador, i les necessitats que demanda el servei de recollida i custòdia
d'animals domèstics de la Garrotxa.
?Volem compartir la nostra manera de funcionar, sempre treballant pel benestar dels animals i,
alhora, sensibilitzar els ciutadans de la nostra comarca sobre l'abandonament i el maltractament
animal. I, també, mostrar als nostres alcaldes i alcaldesses, doncs ho desconeixen, la
complicada situació econòmica en què el Consell Comarcal ha deixat a l'entitat?, explica David
Serramitjana, president de Terra Viva.
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A l'exterior ha calgut «inventar» tota mena de tanques per a evitar la fugida dels gossos. Foto: Martí Albesa.

Just fa una setmana, Terra Viva va ensenyar als mitjans de comunicació l'estat lamentable en què
es troben les instal·lacions pròximes a la carretera de Riudaura, tant a l'interior com a l'exterior, a
les quals s'enfronten els qui fins ara han gestionat la protectora: a l'exterior -on els cans se
socialitzen en ramat-, tanques tapades amb sargits de xarxa, portes de separació fetes amb
somiers i pegats de diversa mena per a tapar forats i evitar que els gossos s'escapin; a l'interior a causa de l'excés d'animals refugiats-, gossos als despatxos, als magatzems, al lavabo, amb
portes amb les manetes inutilitzades o rates que cerquen alimentar-se dels pinsos?
[noticia]24735[/noticia]
Actualment, per si no n'hi havia prou, han estat apartats -per un problema tècnic-, del procés de
nova licitació que ha endegat el SIGMA (Consorci de Salut Pública i Medi Ambient de la
Garrotxa), en què s'adjudicaria la direcció a una empresa amb afany de lucre de fora de la
comarca i sense experiència en gestió de refugis, ni formació, ni mitjans adequats.
[noticia]24742[/noticia]
Durant la visita es donarà resposta al comunicat que va emetre el Consell Comarcal
(https://www.naciodigital.cat/garrotxa/noticia/24742/consell-comarcal-justifica-exclusio-terra-vivaconcurs-protectora-animals) , després de la roda de premsa que Terra Viva va convocar el
passat dimarts 20 d'abril de 2021, ja que aquest no s'ajusta a la realitat i no respon totes les
qüestions plantejades.
[slideflaix]1214[/slideflaix]
Dades clau de la visita
Lloc: Instal·lacions del centre de recollida i custòdia d'animals de la garrotxa (emplaçament al mapa
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(https://www.google.com/maps?ll=42.188073,2.45814&z=16&t=m&hl=ptBR&gl=BR&mapclient=embed&cid=5585125103898460152) ).
Dia: 4 de maig 2021.
Hora: 11:00 h.
Es prega confirmar l'assistència per a organitzar grups de visita.
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