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Colchones,
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látex,
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RENUEVA EL DESCANSO DE TU FAMILIA
Es  el  momento  de  renovar  todos  tus  colchones  de  casa  porque  consegurirás  los  mejores  descuentos  y  ofertas
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Xerrada recent de la protectora Veu Animal al Centre Cívic Riu de Santa Coloma.  Facebook Veu Animal

LLaa pprrootteeccttoorraa ccoolloommeennccaa vvaa
aatteennddrree 115533 aanniimmaallss aall 22001155

per Xavi Chica

La protectora d’animals colomenca, Veu Animal,
va atendre al 2015 un total de 153 animals a la nos-
tra ciutat, dels quals va donar-ne en adopció poste-
riorment 94. Aquesta tasca voluntària i alhora im-
pressionant que realitzen els voluntaris d’aquesta as-
sociació nascuda al 2002 permet salvar la vida de
molts dels animals abandonats o malferits que es
veuen freqüentment pels
carrers de Santa Coloma.

Els gats estan especial-
ment desemparats, ja que
els gossos abandonats al-
menys tenen l’opció de
ser recollits per la gosse-
ra de Badalona, instal·lació que comparteixen tres
municipis, un d’ells Santa Coloma. Per aquest motiu,
la major part dels animals atesos per Veu Animal són
gats. “Som una associació que intentem reduir el
problema d’arrel, ajudant l’Ajuntament en la captura
per esterilitzar gats urbans, ajudant els malalts o fe-
rits i agafant cadells o animals abandonats”, explica
la presidenta de Veu Animal, Irene Arnedo. L’asso-
ciació col·labora amb el centre veterinari Dualvet de

Santa Coloma i en breu començaran a fer-ho també
amb Més que Gossos.

Veu Animal ha estat capaç de mobilitzar força gent
que ajuda l’associació en molts aspectes, entre ells
l’econòmic. Estem parlant d’una entitat que s’autofi-
nança i que al 2015 va recaptar 29.000 euros (gran
part d’ells donatius) per tenir cura dels animals i per
donar-se a conèixer en fires i xerrades informatives.
Tanmateix, amb això no n’hi ha prou.

Veu Animal necessita
un mitjà de transport per
continuar treballant per-
què fa poc s’ha espatllat
el cotxe que cedia una
voluntària. Sense vehicle
no poden acudir a fires i

promoure l’adopció. També els és necessari un local
a Santa Coloma per utilitzar-lo com a magatzem dels
seus materials.

Els ciutadans que vulguin col·laborar amb Veu
Animal poden fer-ho amb un donatiu al compte
bancari IBAN ES17 2100 0115 1102 0138 9068.

També poden contactar amb els voluntaris de Veu
Animal a través de l’e-mail veuanimal@veuanimal.org i
a les xarxes socials Facebook, Twitter i Instagram.
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Arriba lla mmostra ““10 aanys
de VVxL” aa lla nnostra cciutat 

Durant tot febrer es podrà visitar l'exposició
“10 anys de VxL, un tast” a Santa Coloma. De l'1
al 12 de febrer a la Biblioteca Salvador Cabré de
Singuerlín i del 15 al 26 de febrer a la Biblioteca
Central.

Es tracta d'una exposició creada per la Direcció
General de Política Lingüística amb la col·labora-
ció del Consorci per a la Normalització Lingüísti-
ca, on es mostra la diversitat de participants del
Voluntariat per la llengua (VxL) i com el progra-
ma s'ha anat estenent a diferents àmbits de la so-
cietat des que es va crear l'any 2003. Els set pla-
fons que conformen la mostra contenen dades,
testimonis i imatges tant de les parelles lingüísti-
ques com de les activitats que s'ofereixen als par-
ticipants.

El aactivista ppalestí JJawad
Siyam vvisita SSanta CColoma 

El activista palestí
Jawad Siyam està
visitant aquesta pri-
mera setmana de fe-
brer Santa Coloma
de Gramenet i durà
a terme diferents
xerrades en instituts
i entitats.

Siyam és director
del Whadi Hilweh
Information Center
a Silwan (Jerusalem)
i director de Madaa Creative Center, organisme
que fa suport legal i psicològic a nens i nenes
arrestats i a les seves famílies.

Es vvol ccontrolar lla ppresència
de pprocessionària ddel ppi 

El Departament municipal de Medi Ambient
torna a recomanar als propietaris de pins que
controlin els seus exemplars i que apliquin les
mesures adients per combatre la plaga. La passa-
da primavera, a Santa Coloma, es va patir una
presència de processionària del pi molt superior
a la d'anys anteriors. La causa va ser, segons ex-
perts consultats, que la tardor del 2014 va ser
molt càlida.

Les inspeccions efectuades des de l’inici del
mes d’octubre ens indiquen que aquest any tam-
bé hi haurà un fort atac de processionària.


