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La seu actual de la protectora Amics dels Animals del Segrià.

ITMAR FABREGAT

C. IBARS
❘ LLEIDA ❘ L’associació de veïns del
Camí de la Mariola s’oposa al
trasllat de la protectora d’ani-
malsAmics delsAnimals del Se-
grià, ara a la Caparrella, a la par-
tida de la Mariola, 78, en una
finca propera al restaurant La
Mina.

Marina Pifarré, presidenta
dels veïns, va explicar que no
veuen gens clar el projecte, que
preveu el trasllat de tots els gos-
sos que actualment té acollits la
protectora. Els veïns temen es-
pecialment les molèsties que pu-
gui provocar-los el soroll dels
gossos, a més del perill que s’es-
capin.

Pifarré va explicar que la fin-
ca on s’ubicarà la protectora està
envoltada d’una quinzena de to-
rres habitades i va afegir que
“entenem que vulguin traslla-
dar la protectora, però haurien
d’ubicar-la en un lloc obert on
no hi hagi habitatges propers,
perquè si ara ja és un suplici

Rebuig veïnal que el Camí de la
Mariola aculli una protectora canina
Una particular ha comprat la finca i ha cedit part dels terrenys a Amics dels Animals
del Segrià || Els veïns temen molèsties per soroll i animals escapats

SERVEIS INSTAL·LACIONS

aguantar el soroll dels gossos
d’alguns veïns a les nits, amb la
protectora just al costat de ca-
sa serà una orquestra contínua
i els veïns no podrem descan-
sar”.

La finca ha estat comprada
per una particular, que ha cedit
part dels terrenys a la protecto-
ra perquè pugui traslladar-hi les
seues instal·lacions.

La portaveu de l’associació
no va concretar el projecte, en-
cara que va assegurar que“ja
hem dit als veïns que poden es-
tar tranquils perquè el projecte
està molt estudiat i tot es farà
bé” i va afegir que “el trasllat

de la protectora fins i tot poten-
ciarà la partida”.

La protectoraAmics delsAni-
mals del Segrià acull cada any
prop de 200 animals, majorità-
riament cadells abandonats.A
més, la capital de Ponent comp-

ta també amb la protectora
Lydia Argilés, que recull una
mitjana de 300 gossos a l’any,
i amb la gossera municipal, que
té actualment al voltant de vui-
tanta gossos i una desena de
gats.

AMICS DELS ANIMALS

La protectora acull
cada any prop de 200
animals, majoritàriament
cadells abandonats

Cinc detinguts per robar cable de
l’AVE Lleida-Barcelona a Montblanc

SUCCESSOS RETARDS

Els cinc-cents quilos de cable de coure robats a Montblanc.

❘ L’HOSPITALET DE LLOBREGAT ❘ Els Mos-
sos van detenir el passat dia 20
a l’Hospitalet cinc homes d’en-
tre 20 i 30 anys, de nacionalitat
romanesa, acusats de robar ca-
blatge de coure de la línia de
l’AVE Lleida-Barcelona a l’altu-
ra de Montblanc. Els robatoris
de cable han causat problemes
en la infraestructura i els trens
acumulen retards d’uns deu mi-
nuts per viatge des de fa gaire-

bé un any perquè han de redu-
ir la velocitat.

La investigació va començar
a l’abril, quan es va localitzar
una furgoneta en una zona aïlla-
da que contenia prop de 500
quilos d’aquest material que ha-
via estat sostret a Montblanc.
Adif calcula que el valor dels da-
nys, el material sostret i els cos-
tos de reparació superen els
20.000 euros. Els detinguts van

passar a disposició judicial el 21
de maig i han quedat en lliber-
tat amb càrrecs per robatori amb
força.A més, els agents van de-
mostrar que els autors formaven
part d’un grup criminal especi-
alitzat en aquest tipus de roba-
toris. Segons els Mossos, aquest
grup utilitzava diversos vehicles
per cometre els delictes, la qual
cosa els permetia tenir una gran
mobilitat.

MOSSOS D’ESQUADRA

El síndic atén catorze
persones a Balàfia
❘ LLEIDA ❘ L’adjunt al síndic de
greuges va atendre ahir cator-
ze persones al centre cívic de
Balàfia per temes relacionats
amb el medi ambient, serveis
socials i multes. La majoria
de queixes estaven dirigides
a la Paeria.

Acreditació professional
per a la compravenda
❘ LLEIDA ❘ La Generalitat va fir-
mar ahir un acord amb la
Confederació de Comerç per
acreditar professionals del
sector de la compravenda.

Distinció a l’AMPAde
l’escola Pràctiques I
❘ LLEIDA ❘ L’Associació de Ma-
res i Pares de l’escola Pràcti-
ques I és finalista en els pre-
mis Fapac en reconeixement
a la seua activitat.

Taller per desenvolupar
el pla urbanístic
❘ LLEIDA ❘ La Paeria va continu-
ar ahir amb el cicle de tallers
amb agents socials i econò-
mics de la ciutat per sotme-
tre a debat les propostes ur-
banístiques previstes en el Pla
d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM).


