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LA FINESTRA DE LA VEU
Benvolguts veïns i veïnes,
La crisi sanitària que ha generat el coronavirus ha
estat una situació totalment inesperada i gens fàcil
de gestionar. Malgrat tot, sembla que el núvol més
negre de la tempesta ha passat i que ens n'hem
sortit. Vist amb perspectiva, el tràngol també ens ha
permès adonar-nos que som uns privilegiats. Que
tenim un poble i uns veïns que, quan cal, responen. I
de quina manera.

Des de les cosidores de mascaretes, aplaudides a
tota la comarca, ﬁns a la xarxa de voluntaris, que han
fet que a ningú no li faltés res, passant per tot
comerç local. Formem part d'una vila compromesa,
que demostra que no falla en els moments més
durs. Hem fet poble i hem estat exemplars. Més que
mai: sentim-nos orgullosos de ser de Vilajuïga!
L'Equip de Govern

Obert el concurs per gestionar el Centre Cívic de Vilajuïga
Després de la suspensió dels terminis administratius a causa de la Covid-19, l'Ajuntament de Vilajuïga ha obert
el termini per presentar ofertes per gestionar el Centre Cívic. Les ofertes es podran presentar ﬁns al proper 23 de
juliol.
Entre les característiques més destacades d'aquestes bases, cal fer èmfasi en què:
·

La gestió del Centre Cívic inclou l'explotació del servei del bar, la neteja i tasques de consergeria de
l'equipament i la dinamització cultural.

·

Pel que fa a la dinamització, punt molt important, es demanarà que el nou adjudicatari/a sigui proactiu a
l'hora d'organitzar activitats, ja que l'objectiu és aconseguir que el Centre Cívic sigui el punt neuràlgic de
la vida social i cultural al municipi.

·

Per tal que el nou adjudicatari/a pugui assumir totes les tasques vinculades al Centre Cívic, i per
incentivar la presentació de propostes, s'ha decidit que el cànon anual a pagar sigui de 0 euros.

Trobareu tota la informació i les bases completes al web www.vilajuiga.cat

La gestió municipal durant la Covid-19
Exempció de taxes i ajornament del cobrament
d’impostos.

L'Ajuntament destina 3.000 € en targetes moneder
per afectats per l'impacte econòmic de la Covid-19

Com a mesura econòmica per frenar l'impacte
causat per la crisi sanitària de la Covid-19,
l'Ajuntament de Vilajuïga va decidir que les
empreses i establiments que van haver de tancar
durant l'estat d'alarma, no paguessin les taxes de
recollida de residus i d'ocupació de via pública. Un
cop es va avançar en les fases de desconﬁnament,
l’Ajuntament va oferir una ampliació gratuïta de
terrassa als bars i restaurants del municipi.

Davant l'impacte econòmic que va generar el
conﬁnament, l'Ajuntament va decidir apostar per
ajudes socials de les que es poguessin beneﬁciar
els veïns i veïnes del poble.

Per altra banda, juntament amb XALOC, l'entitat
encarregada de la recaptació d'impostos al
municipi, es va decidir ajornar el cobrament dels
impostos de Béns Immobles i de Vehicles de
Tracció Mecànica.

D'aquesta manera, i gràcies a comptar amb una
nova partida que es va crear pel Pressupost del
2020, la qual ﬁns aleshores no havia existit mai,
s'han destinat 3.000 euros al programa de Targetes
Moneder del Consell Comarcal, que permetrà que
les persones afectades econòmicament per la crisi
puguin rebre ajuts econòmics d'alimentació o per
cobrir altres necessitats bàsiques.
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Nou servei de control de plagues
per rates, mosquits tigre i les
vespes

Aigües Minerals de Vilajuïga
sufragarà part del manteniment
de la llar d'infants

L'Ajuntament de Vilajuïga ha contractat un nou servei
de prevenció i control de plagues per combatre les
rates, el mosquit tigre i les vespes a la via pública.
Aquesta decisió arriba després de detectar l'augment
d'alguna d'aquestes espècies i comprovar que no es
disposava de cap empresa que s'ocupés del control i
manteniment de les plagues fora dels equipaments
municipals. Les tasques de control ja es van iniciar fa
un parell de setmanes.

L'Ajuntament de Vilajuïga i l'empresa Aigües Minerals
de Vilajuïga van signar el passat mes de març un
conveni que acorda que Aigües Minerals cobrirà part
de les despeses de manteniment que comporta la
Llar d'Infants Els Nins.

Davant d'això, la regidoria de Medi Ambient ha
contractat amb Bersa els serveis de control de
plagues per un any i per un import de 2.130 euros. Així
doncs, aquesta empresa s'ocuparà del control de les
rates, del mosquit tigre sobretot als embornals –on
prolifera aquesta espècie–, i de les vespres,
principalment a la Piscina Municipal durant la
temporada en què està oberta.

En marxa el pla de xoc per
millorar la neteja dels carrers
L'Ajuntament de Vilajuïga continua avançant en el
pla de xoc de millora de la neteja viària i acaba de
contractar el servei de dues empreses. L'empresa
Transports i Ecoserveis Geli S.L. s'ocuparà de la
zona central del municipi i del veïnat de dalt de forma
mecanitzada (amb una màquina acompanyada
d'operaris amb un bufador), i la Fundació Privada
ALTEM dels carrers i les places de la resta del poble
de forma manual –sobretot de les zones de més
difícil accés per un vehicle mecanitzat–. Aquests
treballs s'alternaran amb les tasques que realitza
regularment la Brigada Municipal.
Aquesta decisió s'ha pres després de comprovar
l'efectivitat dels treballs realitzats per les dues
empreses per diversos carrers del municipi durant la
primera meitat de l'any. Per organitzar la neteja, s'ha
dividit el poble en 6 zones.
Des de l'Ajuntament es vol fer una crida a la població
per recordar que mantenir nets els carrers és
responsabilitat de tothom. És per això que es
demana utilitzar les papereres, recollir els
excrements de les vostres mascotes, no tirar les
burilles a terra i fer un bon ús del Punt d'Emergència
de la Deixalleria Municipal.

El conveni estableix que l'entitat Aigües Minerals de
Vilajuïga farà una aportació a l'Ajuntament d'uns
14.000 euros per l'any 2020, una quantitat que
variarà cada any segons el nombre de nens i nenes
inscrits a la llar cada curs. A més, des de l'Ajuntament
s'ha creat una comissió que vetllarà pel seu
compliment i que estarà integrat per l'Alcalde, la
regidora d'educació i un representant de l'entitat
Aigües Minerals de Vilajuïga. Aquest conveni també
estableix l'ús, per part de l'Ajuntament, de l'auditori
del recinte de les aigües tres cops l'any per al gaudi de
tot el municipi.
Aquesta iniciativa és una aposta de l'actual Equip de
Govern amb l'objectiu d'aconseguir nous ingressos
per l'Ajuntament que permetin sufragar despeses i es
desvinculin dels impostos municipals que paguen
tots els veïns i veïnes.

INFORMA'T I INFORMA PEL CANAL DE
WHATSAPP DE L'AJUNTAMENT
Per donar-vos d'alta només cal:
1) Guardar el 602 222 376 a contactes
2) Enviar un missatge de Whatsapp amb la paraula
ALTA
3) Omplir el formulari que t'arribarà al mòbil
4) Rebreu un missatge al Whatsapp conﬁrmant la
vostra inscripció
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Tasques de
manteniment a la
Piscina Municipal
per part de la
Brigada
Durant els darrers mesos abans
de la temporada d’estiu, la
Brigada Municipal ha estat
treballant intensament per
preparar la reobertura de la
Piscina Municipal. D’aquesta
manera, i per tal que el nou
adjudicatari disposés de més
espai de bar, es va decidir
condicionar el xiringuito de fusta
que hi havia en desús a
l’equipament.

L’Ajuntament col·labora amb la projecció
de l’esportista Pau Coll
Amb la voluntat de donar suport als esportistes d’elit del municipi que
participen en competicions a escala estatal o internacional, l’Ajuntament
de Vilajuïga ha signat un conveni amb l’esportista vilajuïguenc Pau Coll
Turrà que comporta una aportació econòmica de 300 euros per
temporada. El jove té una llarga trajectòria en la disciplina d’esquí de
muntanya, en la qual ha assolit diversos títols com per exemple el de
campió de Catalunya Individual, Vertical i per Equips, i l’Or al Campionat
d’Espanya per Equips i Plata en modalitat Individual i Vertical.
Amb aquest conveni, l’Ajuntament ha decidit aproﬁtar l’ocasió per tal que
l’esportista promocioni el nom de Vilajuïga arreu on participi. D’aquesta
manera, s’ha acordat que s’estamparà el logo amb el nom del municipi, al
casc i en un lloc visible de l’equipament.

D’aquesta manera, es va
traslladar el xiringuito a un nou
emplaçament, s’hi va instal·lar
una pica i es van portar els
serveis d’electricitat i aigua
corrent, dels quals no es
disposava. Alhora, es va
a d e q u a r l ’ i n t e r i o r, e s v a
impermeabilitzar el sostre i se’n
va pintar l’exterior.

Vilajuïga es prepara per a la campanya d’incendis
Durant el passat mes d’abril, la Fundació ALTEM va realitzar tasques anuals de manteniment de la franja de
protecció d’incendis. Malgrat l’estat d’alarma en el que ens trobàvem, l’Ajuntament de Vilajuïga va decidir iniciar
aquests treballs per tal de tenir a punt el perímetre de protecció contra els incendis al municipi quan arribés
l’estiu.
El manteniment d’aquestes franges, de vint-i-cinc metres d’amplada, consisteix a netejar la vegetació seca i el
sotabosc, la tala d’alguns arbres i la poda de les branques inferiors. D’aquesta manera es protegeix al poble de
la propagació d’un incendi cap a l’interior dels nuclis urbans i urbanitzacions, alhora que protegeix els béns
immobles. A Vilajuïga, la franja de protecció d’incendis té una superfície total de 17,17 hectàrees.
Els treballs de manteniment de les franges del municipi tenen un cost total de 9.849,51 €.
Mentre s’estava realitzant la neteja d’aquestes franges, l’Ajuntament va rebre la notícia que aquest any,
puntualment, el municipi no tindria l’habitual destacament durant els mesos d’estiu. Aquest, que en el darrer any
es va situar al CAT degut a la manca d’instal·lacions, estava format amb personal de diferents parcs, i les
normatives per la Covid-19 ho impedeixen. Malgrat tot, l’Ajuntament treballarà perquè aquesta afectació sigui
puntual i l’any vinent Vilajuïga torni a comptar amb un destacament de Bombers durant la temporada estival.
En relació a la gestió per prevenir els incendis forestals, durant l'hivern l'agent cívic de l'Ajuntament s'ha ocupat
de notiﬁcar al Parc de Bombers tots els hidrants del poble, situant-los en un mapa, per tal que ells els revisessin i
notiﬁquessin els que calia arreglar a Sorea, que és l'encarregada de les reparacions. La revisió dels hidrants es
va fer després de detectar, el juny de l'any passat amb el petit incendi que es va produir a la Riera, que diversos
hidrants del poble no funcionaven.
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ASSEMBLEA PER VILAJUÏGA
VOLUNTARIAT vs. INCIVISME
Mentre ha durat l’estat d’alarma per la pandèmia de la COVID-19, a Vilajuïga hem pogut viure dues realitats
paral·leles. Una, que ens fa sentir molt orgullosos com a ciutadans, és l’autorganització d’una vintena de
cosidores per confeccionar mascaretes de cotó. L’altra, que ens preocupa, és l’incivisme, que es manté latent
en el nostre dia a dia.
Durant el conﬁnament les cosidores van confeccionar més de 2.000 mascaretes per a adults i nens, que van ser
distribuïdes gratuïtament als comerços del municipi i, en alguns casos d’especial atenció, directament als
domicilis. La iniciativa va comptar també amb l’ajut d’un grup de voluntaris i voluntàries organitzat per
l’Ajuntament, de manera que lluny de posicionaments polítics, un bon nombre de ciutadans es van implicar en
aquests dos grups pel bé de la comunitat.
Des de l’Assemblea per Vilajuïga vam creure molt en aquesta iniciativa i es va fer un donatiu econòmic per
ﬁnançar una part dels materials emprats en l’elaboració de les mascaretes.
Malauradament, durant aquest temps veïns i veïnes hem viscut amb perplexitat una altra realitat molt diferent,
una manifestació d’incivisme latent, fruit de comportaments irresponsables i molt nocius per al poble. A la Veu
del setembre de 2019, l’equip de govern ja ens alertava de la problemàtica i de la necessitat d’implicar-nos tots,
veïns i Ajuntament, per pal·liar els efectes de l’incivisme sobre la nostra comunitat i els perjudicis econòmics que
això implica. En aquell escrit ens parlaven dels excrements de mascotes no recollits, de les destrosses al
mobiliari urbà, dels mals hàbits a l’hora de circular i aparcar amb vehicle particular i sobretot, de l’aportació de
residus no admesos al punt d’emergència exterior de la deixalleria.
Durant aquests darrers mesos aquestes problemàtiques s’han continuat manifestant o, ﬁns i tot en alguns
casos, agreujant, fet que no ens pot fer sentir orgullosos com a veïns del municipi.
Participar d’accions que ajudin als nostres conciutadans és un acte lloable i ple de solidaritat, però cal anar més
enllà. És necessari que prenguem consciència de la situació, que adoptem un paper actiu i que ens
comprometrem en la promoció dels bons hàbits, fent extensible aquesta necessitat entre amics, veïns o família,
per anar capgirant aquesta situació.
Ser tots més solidaris envers la comunitat de la qual formem part, pensant en les conseqüències dels nostres
actes i hàbits i en què ens cal canviar pel bé comú, ens permetrà avançar en la bona direcció. Des de
l’Assemblea ens comprometem a fer-ho i us animem a què us uniu a aquest compromís per acabar amb
l’incivisme a Vilajuïga.
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ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA - AM
BON ESTIU VILAJUÏGA!!
El passat 14 de març es va declarar l'estat d'alarma. Feia setmanes que ho veiem a les notÍcies! Va començar a
la Xina. Tothom parlava del “coronavirus”… “És un refredat,! Un xic més fort! Però les notÍcies deien que cada
dia aquest maleït virus estava més a prop nostre… I es comptabilitzaven milers de morts!
Tot i així, semblava, que això no ens podia passar a nosaltres! D'un dia per l'altre ens vàrem veure
tancats tots a casa, per un estat d'alarma, ﬁns ara desconegut .
Hem estat setmanes a casa! Molts, no hem pogut anar a treballar o hem après a fer-ho des de casa! Botigues,
negocis… Tot tancat! La mainada i el jovent, tampoc han pogut continuar amb els seus estudis i s'ha
hagut d'aprendre a fer-ho des de casa. Hem estat setmanes sense veure als nostres familiars, pares,
avis… I hem hagut de conviure tota la família, com potser mai ho havíem fet ﬁns ara!
Però el pitjor ha estat per als que han patit la malaltia. A tots nosaltres, ens ha tocat de molt a prop. Tots
coneixem algun cas i realment ha sigut dur. Sobretot per als que han perdut la vida, estan sols. Les
circumstàncies no permetien que cap dels seus, els poguessin acompanyar en els últims dies de la seva vida.
Molt trist!
Volen agrair l'esforç que durant aquests mesos tot el personal sanitari ha fet, fent costat al malalt. A part de la
feina ben feta, parlem de la part humana, en uns moments que feia tanta falta. Els hi hem agraït sortint a aplaudir
cada dia a les 20 h des del balcó de casa nostre. Tant de bo, se'ls hi reconegui la seva feina, com cal! Però no
només per com hi han lluitat contra la pandèmia! Per una feina d'anys, ben feta i mal valorada!
A Vilajuïga, voluntàries/is, han cosit mascaretes, han portat menjar, medicaments, el que fes falta als veïns que
ho necessitàvem. A totes elles i ells, mil gràcies!!!!
Les botigues i negocis s'han adaptat a les necessitats de tothom, perquè a ningú li faltes el necessari! Han
adaptat horaris o t'ho portaven a casa.
A poble, tenim la sort, d'haver-ho viscut, amb més tranquil.litat que els que es viuen a les ciutats. Veure els
carrers buits, no és cap novetat per nosaltres. Sí que era una sensació estranya però sabíem que tots érem a
casa. Hem estat pendents del veí que viu sol, o si a algú li feia falta alguna cosa.
Com regidors a l'oposició, vàrem deixar a banda les nostres diferències i ens vàrem posar a disposició de l'equip
de govern. Eren dies de molta incertesa i havíem de ser més còmplices que mai. Ho havíem d'afrontar plegats!
Sabem com és de complicat gestionar el dia a dia de l'Ajuntament i no deu haver estat fàcil!
Les mostres de solidaritat entre nosaltres, la gent del poble, han estat moltes.
Però mentre tot això passava, la primavera començava a lluir pels nostres camps, res l'aturava i arribava
l'estiu, i ens preguntàvem com seria aquest estiu….
És evident que aquest estiu serà diferent, com segurament tot el que vindrà. Ens canviarà la forma de
viure, de relacionar-nos, de treballar, d'estudiar….
Però dependrà molt de com vulguem nosaltres afrontar aquesta “nova normalitat”. No ho vàrem escollir, no ho
vàrem decidir… Però com a societat està a les nostres mans de com serà el futur… Això encara no ha acabat,
per tant, no abaixem la guàrdia!
Però mentre, gaudirem de tot el que ens ofereix la vida, la natura, la família, els amics i aquest meravellós estiu! I
ho farem des de la prudència i amb responsabilitat, tots junts, com ho hem fet ﬁns ara!
Perquè tots junts, hem demostrat ser un gran poble!
Us desitgem un molt bon estiu!
Grup municipal ERC
Vilajuïga, 30 de juny 2020
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JUNTS PER VILAJUÏGA - CP
Voldríem començar el nostre escrit felicitant públicament a totes aquelles persones que han fet possible que la
crisi sanitària que hem viscut – i que de fet encara estem vivint- no hagi estat encara molt més greu del que ha
estat i és. Persones que amb la seva dedicació i esforç, i moltes vegades més enllà de les seves obligacions com
a treballadors, han batallat durament per minimitzar els efectes de la pandèmia. Voldríem agrair en primer lloc a
les sanitàries i sanitaris pel gran esforç que han fet en aquesta lluita, tant als treballadors del hospitals com als
treballadors dels centres d'atenció primària, i com al treballadors de les ambulàncies i transports sanitaris.
També al cossos de seguretat, personal i brigades de neteja; i tota la resta de persones que han fet possible que
dins de tota aquesta situació tant angoixant no ens faltés de res – gràcies també a tot el personal dels comerços
i de la cadena de proveïments-.
També volem agrair a tots aquells voluntaris que hi han posat i encara hi estant posant la seva feina, esforç i
temps per ajudar en tot el possible. Un agraïment especial a totes les voluntàries i voluntaris del poble que han
confeccionat les mascaretes per repartir entre els nostres convilatans.
Des dels inicis d'aquesta crisi sanitària, i preveien la greu situació que ens vindria a sobre, ens vàrem oferir des
del primer moment a l'equip de govern en tot allò que poguéssim ajudar. Tot i que ens ho van agrair, aquí es va
quedar la cosa. Lamentem també profundament la manca d'informació per part de l'equip de govern per el que
fa a la situació sanitària viscuda al nostre poble, com per la que fa a la gestió de la situació postcovid per el que
fa al que pensaven fer amb el cobrament dels tributs. És cert que en aquests mesos de conﬁnament que hem
viscut, moltes coses s'han relentit. Però és en aquests moments de necessitat econòmica per part de molts
dels nostres veïns , l'equip de govern hauria d'haver prioritzat i consensuat moltes decisions; com en el cas del
cobrament de l'IBI, on sembla que les decisions preses per part de l'equip de govern hagin estat improvisables,
poc reﬂexionades i fetes a correcuita ; i el que és més greu preses sense pensar i valorar que hi ha moltes
famílies del poble que estant passant diﬁcultats econòmiques , com els autònoms que han hagut de tenir
tancats els seus negocis , i els assalariats sotmesos a ERTO; ambdós sense pràcticament ingressos.
Sorprenen encara més, aquests acords i decisions de l'equip de govern, que quan estaven a l'oposició ;
sempre s'omplien la boca de que hi havia altres maneres de generar ingressos pel poble, que no fos l'impost de
l'IBI; però ara que l'equip de govern tenia l'oportunitat de posar en pràctica el que proclamava electoralment,
doncs res de res, no ha perdonat res.
També des del nostre grup, lamentem profundament que a hores d'ara encara no s'hagi fet el concurs del
centre cívic i que encara resti tancat i que tot i en la situació actual podria perfectament obrir tal com han fet
amb altres espais públic com la piscina municipal amb les seves respectives mesures de seguretat.
Per últim, no volíem deixar d'incidir , en la nostra queixa recurrent i que ens han fet arribar molts veïns i veïnes
del poble ; com sempre, és altra vegada la deixadesa i abandonament dels carrers i espais verds del poble. Tot
i que l'equip de govern en torni a vendre un altre pla de xoc per la neteja dels carrers i espais públics, i que va
millorant, lentament també s'ha de dir : l'any passat van comprar estris de neteja i aquest any ens han
comunicat a tots els veïns que han contractat dues empreses . Tot i això, no es veuen encara els resultats , els
carrers són bruts, plens d'herbes i els espais verds sense cuidar.
Ja per acabar voldríem fer públic el nostre agraïment a tots els vilajuïguencs i vilajuïguenques pel gran esforç i
disciplina que han sofert i dut durant el conﬁnament . I també una forta abraçada per aquelles famílies que han
perdut algun dels seus membres per el covid19 o han perdut algun familiar.
Vilajuïga a 30 de juny del 2020
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Associació Bigotis de Vilajuïga
Segurament us haureu adonat, que tenim una
quantitat important de gats abandonats que
corren pels carrers de Vilajuïga.
Nosaltres, som voluntàries que des de fa anys
ens fem càrrec d'alimentar aquests animals,
però
també d'esterilitzar-los i
procurar que
estiguin sans. Tota la despesa que comporta
l'alimentació i esterilització, l'assumim cada una
de nosaltres.
És possible, que esteu alimentant gats en
aquests moments, però heu de saber que és
molt important esterilitzar-los. A vegades
l'esterilització d'aquest animal, val poc més que un
sac de pinso.
Fa dos anys, ens vàrem reunir amb l'Ajuntament i
els hi vam explicar la nostra feina i també la
necessitat que teníem de rebre el seu suport;
perquè el control de les colònies de gats, i del
benestar de tots els animals és cosa de tots!!
Des de l'Ajuntament, ens varen
ajudar
a
constituir-nos legalment com a Associació. I
a les dues últimes campanyes d'esterilització,
ens han ajudat, econòmicament.
Volem fer una crida, a aquelles persones que
esteu alimentant els gats del carrer. Sapigueu
que fer-ho "al carrer", està prohibit! Però nosaltres
us podem explicar com fer-ho correctament.
Però també sabem de famílies que els hi donen
menjar a casa seva. A qui agraïm molt la seva
aportació!
Però tan important és l'alimentació com la castració.
Tant punt decidiu alimentar-lo, heu de pensar en la
seva esterilització, i aquí us podem ajudar.
A nosaltres, com associació, la nostra veterinària ens
ofereix uns preus especials:
PREUS CASTRACIÓ
Gat/a feral (del carrer) 30,00 € + 21% 6,30 € = 36,30 €
La veterinària li farà un petit tall a l'orella! Ho fan així,
per quan estigui barrejat amb els altres gats, es
pugui veure fàcilment si està o no, esterilitzat!

Pack castració + primera vacuna + xip = 130,00 €
(El xip és obligatori)
Si esteu interessat en els serveis del veterinari,
podeu contactar amb nosaltres!!
Disposem de gàbies-“trampes”, per atrapar els gats
del carrer.
Si la vostra gata ha parit, us podem ajudar a trobar
una nova família per els petis. (Tot seguit esterilitzarem
a la mare)
VOLEU COL.LABORAR AMB LA NOSTRA
ASSOCIACIÓ?
Som poquets i tota ajuda serà ben rebuda!!
Podeu col.laborar econòmicament amb la castració
d'un gatet del carrer o pagar una part.
Podeu comprar pinso i deixar-lo a l'Ajuntament.
Us podeu oferir com a casa d'acollida, mentre
busquem una família adoptant.
També us podeu oferir a portar els gats al
veterinari (Figueres) i recullir-los un cop esterilitzats (un
matí).
Nosaltres no tenim prou diners per poder fer totes les
castracions. Per això hem de fer una llista d'espera,
amb els gats que tenen algú que els alimenta.
Donem prioritat als que estan totalment abandonats!
Per contactar amb nosaltres, podeu fer-ho al
609.705.025; sóc la Maria Elena, la presidenta de
l'Associació.
Volem agrair, a TOTES les persones que
desinteressadament es fan càrrec d'aquests
animals. També, a l'Ajuntament de Vilajuïga pel seu
suport i ajuda.
Nosaltres
continuarem treballant
altruista, per alimentar i reduir el
naixements de gats al carrer!

de forma
màxim de

Volem evitar la trista imatge del gatet esquiﬁt i malalt,
vagant pels nostres carrers, esperant una família que
l'estimi.

Agraïm la col.laboració de la veterinària amb els gats
ferals i que faci uns preus tan econòmics. (És la seva
aportació personal)!!
Gat/a de particular 50,00 € + 21% IVA 10,50 € =
60,50 €
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