
5ª SESSIÓ DEL CONSELL D’INFANTS  D’ARENYS DE MAR: 

ELS CONSELLERS I CONSELLERES PRESENTEN 
DIFERENTS PROPOSTES RELACIONADES AMB LA 

PROTECCIÓ D’ANIMALS 

 
En total, s’han plantejat i recollit unes 30 accions basades en la millora del 
benestar de les espècies animals de la vila i la conservació dels seus hàbitats. 

 
Data: 14/04/2021  

 

El passat dimecres 14 d’abril es va celebrar la 5ª sessió del Consell d’Infants d’Arenys de 

Mar. En aquesta ocasió, els consellers i conselleres, repartits en petits grups, van 

presentar aquelles propostes que van anotar, junt amb la col·laboració dels seus 

companys i companyes de classe, cau o equipament, en relació a millorar la protecció 

d’animals a Arenys de Mar. 

 

Conjuntament, es van recollir al voltant d’unes 30 propostes. En aquest cas, n’hi havia 

d’enfocades sobre el benestar de les aus, les espècies marines i els animals terrestres que 

habiten en els camps i boscos de la vila. Així mateix, una part significativa d’aquestes 

propostes corresponien a dedicar una major protecció als animals de companyia, 

especialment als gats i gossos. Identificar els punts de nidificació per tal de protegir els 

nius dels ocells, instal·lar més zones d’esbarjo per a gossos en els parcs, ficar cartells 

informatius en aquelles zones on habiten animals protegits, col·locar dispensadors 

d’aliments per les colònies d’animals que viuen al carrer, instaurar una residència 

d’animals per acollides temporals, reforçar la neteja de les platges i habilitar una app o 

un telèfon d’atenció sobre protecció animal van ser algunes de les propostes que es van 

recollir, així com posar en comú, durant la sessió. 

 

A banda, una determinada part de la 5ª reunió del Consell d’Infants va estar dedicada a 

presentar el Consell Nacional d’Infants i Adolescents de Catalunya (CNIAC) als consellers 

i conselleres. En aquest cas, el conseller Ot Rodríguez, com membre d’aquest òrgan de 

participació, va exposar a la resta d’infants la seva experiència, així com els temes i les 

propostes que s’estan treballant des del CNIAC. 

 

Nota de premsa de l'Eneko Somovilla. 

 


