
 

 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE CIUTADANS PER MILLORAR LES 

CONDICIONS DEL REGUGI D’ANIMALS DOMÈSTICS DE VALLDOREIX, 

CAU AMIC 

Atès que  el refugi d’animals domèstics que tenim actualment en el territori 

de Valldoreix, el Cau Amic, està fent un servei social important en el nostre 

municipi, que no solament recull gossos del carrer si no que també de 

desnonaments,  fent una labor important de promoció de l’apadrinament 

d’una bona part d’ells. 

Atès que els veïns i veïnes del poble estan interessats en la  vida del Cau i 

per això participen com a voluntaris essent un èxit de participació.  

Atès que si les instal·lacions  fossin les adequades es podria fer més treball 

social per a persones amb discapacitats o en l'àmbit infantil per que com ja 

està demostrat el contacte amb els animals estimula i ajuda a les persones. 

Atès que les persones que han estat gestionant el  Cau han fet meravelles 

amb la limitació de recursos que han sofert fins ara i amb el volum enorme 

de treball que han hagut d'exercir  procurant que els gossos estiguin ben 

atesos. 

Atès que ja hi ha una subvenció que nosaltres trobem insuficient per les 

necessitats del Cau. 

Atès que en una societat avançada és necessari  que els governs facilitin les 

eines necessàries per aconseguir que aquestes associacions a través del seu 

voluntariat puguin fer el seu treball, que en el fons té un caràcter de servei 

públic, en favor dels animals.  

Atès que els tres grups municipals en la oposició Cs, CUP, PC i ERC- MES, 

tant de forma conjunta i per separat han emprès accions de suport i 

seguiment en vers les persones que gestionen el Cau Amic davant les dues 

administracions locals. 

Per tot això, proposem els següents acords: 

1.- Continuar amb l´ajuda econòmica que ja està pressupostada. 

2.- Incloure en el  PAM les següents accions:  



Que l’EMD es faci càrrec de les millores arquitectòniques i estructurals que 

siguin necessàries per  millorar els serveis del Cau Amic a petició seva. 

I que a partir d'ara el Cau Amic sigui un projecte recolzat per L´EMD i 

s’estudiï un conveni de col·laboració constant amb aquesta entitat. 
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