TAULA DE MODEL URBÀ
PROPOSTA DEFENSA DELS ANIMALS I LES PERSONES
1. Donar resposta a les necessitats de les persones sense llar que tenen animals,
destinant espais que permetin el seu accés / habilitar en el seu defecte un
recurs complementari (càmpings) i programes de comunicació als serveis
socials, forces de seguretat, etc.
2. Per identificar situacions de maltractament animal en el context de la violència
de parella, es proposa incloure en els qüestionaris utilitzats per aquest tipus de
serveis un limitat nombre preguntes bàsiques dirigides a conèixer si la víctima
té i / o conviu amb animals, si aquesta preocupació està complicant o fins i tot
impossibilitant la seva fugida de la situació de violència i si compta amb
alternatives que li permetin posar fora de perill tant a ella com als seus animals.
3. Adoptar mesures per la protecció dels animals procedents de sectors que es
dediquen a la cria i venda d’animals (peixos, etc.), davant l'estoc generat que
no es posaran a la venta.
4. Intensificar les campanyes d’adopció d’animals de companyia.
5. Donar resposta als animals sense atenció de persones que hagin emmalaltit o
mort (protocol per a la custòdia provisional d'aquests animals, o per a la seva
futura adopció en cas de defunció).
6. Continuar dispensant el pinso anticonceptiu de control de coloms.
7. Protegir la zona forestal de nidificació restringint el pas.
8. No donar suport, en el seu cas, a l’autorització de caceres puntuals per fer
controls de població i que es facin servir mètodes no violents per evitar l’accés
d’animals silvestres sense posar en risc a la població (captura amb sedants i
reintroducció a la natura).
9. Formar a socorristes i vigilants de les platges, per als casos d'aparició
d'espècimens de fauna per tal de reconduir-los a alta mar.
10. Garantir que pugui entrar en vigor el 11/7/20, en tota la seva totalitat, la
modificació de l’Ordenança de Barcelona en relació al parc zoològic i complir
amb aquella part que ja va entrar en vigor.
11. Assegurar el desplaçament de les persones amb finalitat d’alimentar, rescatar i
tenir cura veterinària dels animals, quan aquesta activitat no es realitzi en el
marc d'una prestació laboral, professional o empresarial.
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