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EL BENESTAR DE POBLE, COSA DE TOTS
Sempre he sentit a dir que als pobles s’hi viu millor perquè hi ha més tranquil•litat. I la veritat és que és així. En un
poble com el nostre s’hi viu bé. Tenim un entorn agradable, envoltats de natura i espais que transmeten harmonia.
Tenim un casc antic on s’hi pot fer vida i gaudim d’una gran convivència. Quan la gent pensa en qualitat de vida,
crec que ho fa pensant en això que acabo de dir i no pas en el nombre de serveis i equipaments que té un poble.
Això també influeix, exacte, però penso que el més important és l’ambient que s’hi respira.
Però com tot, aquesta ambient s’ha de cuidar i procurar perquè tothom en pugui gaudir. La convivència costa i tots
tenim uns drets i deures que ens permeten conviure. I no només vers les persones tenim aquests drets i deures,
sinó també vers els nostres animals i mascotes. Hi ha èpoques de l’any que aquesta convivència és més fàcil de
mantenir, però en d’altres, com l’estiu, cal tenir més cura i pensar que tot el que fem durant l’any, a l’estiu no és
suficient i per tant hem de canviar alguns hàbits per mantenir aquesta tranquil•litat de la que parlava abans.
La convivència es regeix en certs casos per normes no explicites però que tots sabem que s’han de “complir”.
Tothom es conscient que el soroll en segons quines hores pot
alterar aquest benestar i per tant, cal actuar-hi. I és aquí on hi
entren les nostres mascotes i animals. A la nit o ben d’hora a la
matinada, un lladruc d’un gos pot ser molt molest, i més si aquest
no és un fet aïllat sinó que es repeteix dia i nit, i sense cap mena
de control. Tenir un animal comporta unes obligacions, primer
vers el mateix animal (alimentar-lo, netejar-lo, curar-lo, jugar amb
ell) però també vers els veïns i veïnes que en certa manera hi
conviuen. I aquí és on cal fer alguns canvis per mantenir el
benestar que tots volem pel nostre poble. Posar més atenció a les
molèsties que poden causar les mascotes i així evitar que aquesta
qualitat de vida que existeix a la Cellera, es deteriori. Cuidem-la,
mantenim-la i sobretot gaudim-la!

DESTACATS DEL PLE EXTRAORDINARI DEL 20/06/2017
Aprovació inicial del projecte d’obres “CONSOLIDACIÓ I REFORMA DE LA COBERTA DEL PAVELLÓ MUNICIPAL
D’ESPORTS DE LA CELLERA DE TER”.
Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdit del vigent Pressupost Municipal en la seva modalitat
de suplement crèdit.
Aprovació definitivament el projecte d’obres “eixamplament del
tram final del carrer de les Brugueres”.

Ajuntament de la Cellera de Ter

PRÒXIM PLE
Ple ordinari 25/07/2017 a les 20:00 del
vespre
Segueix-nos:
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