Mollet, ciutat animalista

Al 1977 es va adoptar la Declaració Universal dels Drets dels Animals, que posteriorment va ser
aprovada i ratificada per Nacions Unides i per la UNESCO. En el seu preàmbul estableix que “el
desconeixement i el menyspreu dels drets dels animals han conduït i segueixen conduint a
l’home a cometre crims contra la natura i contra els animals. El respecte dels animals per part
de l’home està lligat al respecte dels homes entre ells mateixos i que l’educació ha d’ensenyar,
des de la infància, a respectar i estimar els animals.
Des de Podem, volem deixar patent la nostra implicació a nivell nacional, i a tots els nivells del
nostre compromís per protegir i ampliar les polítiques sobre dret Animal.
A través de la D.G. de Drets dels Animals, amb tot el seguit d’accions legislatives que tenen la
finalitat de crear una estructura general de normatives de protecció animal que posi ordre i
reguli totes les disparitats que tenim avui dia.
També des del nostre Ajuntament, des de la Regidoria de Respecte Animal que dirigim Podem
Mollet, seguim treballant per tal de que la nostra ciutat conegui i respecti els Drets dels Animals
i la seva protecció.
Fa un any, creàvem la Coordinadora com a espai de treball per escoltar i fer partícips a les
entitats de la ciutat que tan treballen pel benestar animal. També vam ser un dels primers
municipis en adherir-nos al Pacte de Teguise, com a compromís i acord social de prevenir i
penalitzar el maltractament animal arreu de l’Estat.
Estem treballant en el protocol de recollida d’animals perduts i abandonats per tal de corregir
totes aquelles pràctiques que puguin ferir física o emocionalment els animals. I ja, aquesta
darrera setmana iniciàvem una campanya de tinença responsable amb l’objectiu d’informar com
ser un bon responsable dels animals, cuidant-los, protegint-los i fent complir totes les normes
d’identificació i de neteja a la via pública, per tal de gaudir d’una convivència respectuosa a
Mollet.
Anem camí de ser una societat més cívica, compassiva i respectuosa i entre tots i totes estem
fent de Mollet una Ciutat Animalista.

