
 

 

 
 
 

4ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS  D’ARENYS DE MAR: 

LA REGIDORA DE MEDI AMBIENT INTERVÉ EN EL 
CONSELL PER PARLAR SOBRE LA PROTECCIÓ 

D’ANIMALS 

 
Els animals amb els quals més està treballant l’Ajuntament de cara a la seva 
protecció, la identificació d’espècies per la seva recuperació i el cas de la 
tortuga Nikki van ser els temes més tractats de la presentació que va realitzar 
la regidora als consellers i conselleres. 
 

Data: 17/03/2021  

 

El passat dimecres 17 de març es va celebrar la 4ª sessió del Consell d’Infants d’Arenys de 

Mar. En aquesta sessió va intervenir la regidora de Medi Ambient, l’Ona Curto, per explicar 

als consellers i conselleres tota la tasca que s’ha fet i s’està realitzant des de l’Ajuntament 

en matèria de protecció d’animals. Acompanyada d’una presentació en format PowerPoint, 

la regidora va centrar la seva explicació en mencionar aquelles espècies animals amb les 

quals més s’està treballant de cara a la seva defensa i recuperació. 

 

Un dels punts de la seva intervenció que més atenció va generar entre els consellers i 

conselleres va ser quan es va parlar de la Niki, aquella tortuga marina va ser alliberada el 

2019 a la platja del Cavaió després d’haver estat varis anys de recuperació a la Fundació 

CRAM. Alguns dels consellers i conselleres que van estar presents durant l’alliberament van 

explicar la seva experiència a la regidora. 

 

Un cop la regidora va finalitzar la seva explicació, es va obrir una ronda de preguntes en la 

qual els consellers i conselleres van traslladar-li diverses qüestions i dubtes sobre la 

protecció d’animals. 

 

De la mateixa manera que a les anteriors ocasions, la sessió va iniciar-se amb un joc que va 

ser proposat pels inventors de joc, un dictat de dibuixos en aquest cas, i va finalitzar amb la 

seva avaluació per part de tots els consellers i conselleres. 

 

Nota de premsa de l’Albert Martínez. 


