
Jo també sóc d’Abrera. Penja’m la 
xapa! 
La Regidoria de Medi Ambient i Sanitat inicia la campanya de 
distribució de plaques identificatives de gossos, gats i fures 
censats al nostre municipi. 

És obligatori que tots els propietaris i les propietàries de gossos, gats i fures 
inscriguin els seus animals al cens municipal. Per censar l’animal només heu 
d’acudir a l’Ajuntament on s’inscriurà gratuïtament i se us donarà la xapa 
censal. La xapa facilitarà la vostra retrobada en cas que es perdi.  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500€ en la 
compra de xapes 
Aquest 2018 s’inicia 
la campanya per a 
la seva distribució. 

25.000€ per la 
recollida de 
gossos 
Licitació amb 
l’empresa Sircan per 
la seva recollida i 
cura. 

1.239 gossos, 75 
gats i 1 fura  
El nombre d’animals 
censats a data 
d’avui. L’objectiu és 
arribar al 100%.

TRUCADA 
Els propietaris 

d’animals censats 
rebran una trucada per 

actualitzar les dades.
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AJUNTAMENT 

9-14h podeu recollir la 
xapa de forma gratuïta 

al Departament 
d’Urbanisme i Territori.

2
LLUEIX-LA 

Penja-la al collaret o 
corretja de l’animal. Es 

recomana afegir el nom 
i el número de telèfon.
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NOU: Sota estudi la 
construcció d’una zona 
d’esbarjo per a gossos 
Els pressupostos destinen una partida 
de 40.000€ per a la seva construcció. 

Durant aquest 2018 es preveu invertir 40.000� 
en la construcció d’una zona d’esbarjo per a 
gossos. Aquest projecte, però, encara es troba en 
una fase inicial de selecció del terreny. 

Actualment, el poble disposa de tres pipicans. 
Un dels pipicans està situat al darrere de Can 
Martinet, un altre a Sant Hilari i l’últim al 
Rebató. 

 El consistori ja busca 
terreny per a la 
construcció del nou 
equipament 

Aquesta inversió respon a l’esforç de la 
Regidoria per facilitar un espai d’oci per als 
animals en un entorn segur. 

Al terreny, que encara està per determinar, hi 
hauria dues zones de sociabilitat en funció de la 
mida de l’animal. Alhora que s’estudia la 
viabilitat per instal·lar un circuit d’Agility. 

El nostre regidor també treballa en la redacció 
d’unes normes d’ús per al recinte, les quals 
estaran exposades i seran d’obligat compliment 
per a tots els usuaris. 

Aquest projecte és fruit de la preocupació de la 
Regidoria de Medi Ambient per sentir les 
reclamacions dels nostres veïns i fomentar la 
convivència i el respecte cap als animals. 
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COM PUC COL·LABORAR? 

Si tens alguna idea, ets un expert en aquest tema o simplement 
t’interessa col·laborar i t’agradaria aportar la teva visió posa’t en 
contacte amb el nostre regidor. Pots contactar el Xavier al següent 
correu electrònic: 

        serretmf@ajuntamentabrera.cat 

El Xavier és regidor de Medi Ambient i Sanitat, així com Segon Tinent 
d’Alcalde des del 2015.

mailto:serretmf@ajuntamentabrera.cat
mailto:serretmf@ajuntamentabrera.cat

