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Augmentem el benestar dels peluts de la protectora municipal concedint-los més espai, i de més qualitat

Volem proposar que la nau que hi ha dins de la protectora municipal passi a ser per ús exclusiu d'aquesta, reubicant a d'altres espais la resta d'usuaris de la mateixa. D'aquesta 
manera, evitariem l'estrés que ocasiona als peluts que aquesta s'utilizi per altres activitats, com per exemple, guardar els carruatges de Carnaval. La constant afluència de gent
durant la època de Canaval, ocasiona que els gossos i gats que hi viuen, es posin molt nerviosos i pateixin innecessariament. A més, proposem que tot aquest espai extra 
s'adeqüi aillant-lo tèrmicant i dotant-lo de ventilació i finestres per poder aprofitar-lo en benefici dels animals acollits, així com de la gent del municipi. Proposem incorporar una zona 
per a animals en quarentena, un espai per a gossos amb fòbies/gats accidentats (Entre d'altres necessitats especials d'aillament, una aula formativa per impartir tallers/cursos a 
grups reduïts i controlats sobre tinença responsable i benestar animal, tot hi incorporant pràctiques observacionals dels animals si s'ecau.

La nostra proposta tracta de que es cedeixi tot l'espai de la nau que hi ha a l'interior de la protectora municipal per a ús exclusiu dels animals i de la protectora, reubicant a la resta 
d'entitats que en fan ús, a d'altres llocs. L'objectiu d'aquesta proposta es poder abastir-nos d'espai extra, que una vegada acondicionat, ens permeti continuar millorant i oferint 
encara una millor atenció als animals que hi viuen disposant de instal·lacions que actualment no tenim, i que els beneficiaria altament. A més, disposar d'alguns d'aquests espais, 
com la zona de quarentena o la d'aillament, reduiria bastant les nostres despeses veterinàries i optimitzaria la tasca dels companys i les companyes que es dediquen a les 
rehabilitacions, en disposar de més mitjans propis per poder gestionar les situacions diverses amb les que ens anem troban i, que en alguna ocasió, han posat les nostres vides en 
risc..
Aquesta proposta és necessària perquè els animals que viuen a la protectora necessiten, i es mereixen, un espai que sigui exclusivament per ells, i on puguem atendre'ls a 
zones especialitzades si s'escau. 
Els beneficis que aporta és que els animals de la protectora guanyen molta tranquilitat i qualitat de vida, ja que deixarien d'haver-se d'engoixar per escoltar persones i sorolls que no 
coneixen i que no están allà per aprendre a sumar accions per la millora de la seva qualitat de vida. Altrament, tenir aquest espai extra i acondicionar-lo de cara a tenir diferents
 funcionalitats, faria que els animals acollits tinguessin encara una millor experiència, podent adaptar-nos més a les necessitats pròpies de cadascun d'ells. Els avantatges no son
 només pels animals, sinó també per tota la població del municipi, ja que el que proposem és una millora al servei que ja s'ofereix, i que afecta directament al benestar dels pobres
 èssers vius que no han tingut l'oportunitat de tenir una llar, o que han hagut de patir que els facin fora de la mateixa. Tot el municipi en seria beneficiari, ja que anem evolucionant
 com a societat, i sorgeixen noves necessitats i preocupacions, i tenir un espai de qualitat on els animals que han sigut abandonats tinguin una vida el més digna possible mentre
 trobem els seus adoptants ideals, faria de Cunit, en major mesura, un referent en el Benestar Animal de la Comarca. 
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