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Els animalistes de Girona aturen la
protesta pel Correbous de Vidreres
La manifestació s’havia de fer dissabte al poble, però diuen que no volen «interferir» amb els veïns

Presentació de l’acte, ahir.

PAU LLOSA VIDRERES

■ L’Associació Girona Animalista
(AGA) va anunciar ahir que desconvocava la manifestació prevista per al proper dissabte,  de setembre, a la plaça Lluís Companys
de Vidreres per demanar la supressió de la celebració del Correbous al municipi. L’entitat ja va
convocar una concentració el dissabte  d’agost coincidint amb el
Correbous, aquesta setmana,
però airma que després de parlar
amb l’Agrupació Vidreres per la
Defensa Animal (AVDA) s’ha pres
la decisió d’aturar la manifestació.
«Ens han transmès la voluntat
que la gent de Vidreres els dona
suport a ells i també que no hi hagi
interferències d’altres entitats»,
apunta la presidenta de l’AGA,
Natàlia Ricart. De totes formes, explica, «nosaltres els donarem suport sempre que ens ho demanin
com fem amb més entitats de la
demarcació» i asseguren que es
reserven la possibilitat de fer noves mobilitzacions en funció de
com avancin els esdeveniments.
L’Agrupació Vidreres per la Defensa Animal (AVDA) és un grup
de veïns del poble que s’ha creat,
segons la seva portaveu, Meritxell
Arias, per donar veu a tota la gent
del municipi que no vol el Correbous. «No volem que vinguin aquí
gent de Barcelona a dir assassins
als nostres veïns», assegura Arias.
D’altra banda, la portaveu de

Lloret de Mar,
capital de les
Viles Florides
el pròxim 27
de setembre
DDG LLORET DE MAR

La protesta del passat dissabte 31 d’agost per la celebració del Correbous, a Vidreres. DAVID APARICIO

l’entitat AVDA explica que en els
propers dies tenen prevista una
reunió «a tres bandes» amb
l’Ajuntament, grups que estan a
favor i grups que estan en contra
de la celebració. La trobada hauria de ser per tractar en clau municipal el futur de la festa.
En cas que l’Ajuntament no els
convoqui, apunten, entrarien una
nova notiicació al consistori,
però, de moment, agraeixen que
l’entitat AGA hagi desconvocat la

El grup de veïns
contrari a la
celebració té una
reunió amb
l’Ajuntament
durant els
pròxims dies

Riudellots ofereix un pis a una
família de refugiats de Nigèria
Els tres membres són

sol·licitants de protecció
internacional i s’han acollit a
un lloguer social al municipi
DdG RIUDELLOTS DE LA SELVA

■ L’Ajuntament de Riudellots de
la Selva va lliurar ahir les claus
d’un habitatge de titularitat municipal, en condicions de lloguer
social, a tres membres d’una família nigeriana sol·licitants de
protecció internacional. La iniciativa es fa emmarcada en un programa estatal d’acollida de refugiats i no és la primera vegada que
es realitza a la localitat.
L'alcaldessa de Riudellots,
Montserrat Roura, va signar ahir
el contracte de lloguer i va lliurar
les claus del pis als nous inquilins.
El consistori no és la primera vegada que participa de la iniciativa,
ja que l'any  va establir un
conveni amb Creu Roja per tal de
posar a disposició de l'ONG un

La signatura del contracte de
lloguer, ahir, a Riudellots. AJ.
RIUDELLOTS DE LA SELVA

habitatge per al desenvolupament i coordinació del projecte
d'acollida i integració de persones
sol·licitants de protecció internacional i refugiades.

Aleshores, l’Ajuntament va esdevenir el primer consistori de les
comarques gironines que col·laborava amb la Creu Roja facilitant
un habitatge per aquesta inalitat.
«Amb la signatura d'aquest
conveni l'Ajuntament de Riudellots de la Selva es va comprometre a llogar un pis de propietat mu-

manifestació i que la reunió es pugui celebrar de manera serena.
Segons el comunicat de l’AGA
irmat per la Junta de l’entitat, la
decisió la prenen entenent que ja
hi ha interlocutors que defensin
l’abolició del Correbous al mateix
poble i que han de ser ells, els mateixos vilatans, els que «acabin
amb les festes on es maltracten
animals i que posen en seriós perill els adults i nens que hi participen».
nicipal a persones refugiades en
fase d'integració del programa
d'acollida estatal», explica l’alcaldessa, Montserrat Roura.
Crisi humanitària
En aquest sentit, l'arrendament
queda ixat per un període de 
mesos i per un import simbòlic
per sota del preu de mercat. A
més, segons el consistori, ins avui
han passat pel pis social de Riudellots de la Selva un total de sis
persones de nacionalitats diverses, entre les quals la Costa d’Ivori
i Gàmbia.
Així, l’habitatge és de propietat
municipal i es va inscriure a l’inventari de recursos disponibles
per a l’acollida de refugiats creat
per la Generalitat de Catalunya
arran de la crisi humanitària produïda per la guerra de Síria.

El consistori ha
acollit sis
persones que
buscaven
protecció legal

■ El municipi de Lloret de Mar va
presentar ahir l’entrega de les
Flors d’Honor  i la capitalitat
de les Viles Florides de Catalunya,
que serà a partir del proper  de
setembre. La gala servirà per premiar la feina feta durant l’any pels
 municipis que en aquesta edició participen en el projecte.
La iniciativa de Viles Florides
reconeix la riquesa natural i paisatgística del país mitjançant el reconeixement públic dels projectes d’enjardinament, ornamentació loral i cultura del verd urbà
que, tant en l’àmbit públic com
privat, esdevinguin un exemple a
seguir. El projecte, com explica el
responsable de promoció turística de Viles Florides-CHOC, Roger
Parcerisas, «posa en valor la protecció dels espais verds, la millora
de la qualitat de vida, la conscienciació social vers polítiques sostenibles o el desenvolupament
d’economies locals a través de
l’atractiu dels parcs i jardins».

Blanes estrena una
exposició itinerant
sobre les cases
noucentistes
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■ Blanes acollirà la inauguració
d’una exposició itinerant sobre les
cases noucentistes de Catalunya
el proper divendres  de setembre. L’exposició és el primer acte
organitzat a la tardor pel Departament de Cultura de la Demarcació de Girona del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya
(COAC).
Segons el consistori, la mostra
s’endinsa a parlar sobre un tema
relativament desconegut pel públic en general: La Casa Noucentista: Arquitectura Unifamiliar a
Catalunya (--), i la seva
itinerància començarà a Casa Saladrigas, on es podrà visitar des
del  de setembre ins a l’ d’octubre. A més, inclou una selecció
de les cases més representatives
del Noucentisme, on es mostra
ins a quin punt el substrat polític
i cultural que va donar forma al
moviment també va crear una arquitectura i decoració al servei de
la nova burgesia catalana.

