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Direcció de Drets dels Animals
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Excusen l’assistència
Sra. Aranza Ortega
Sra. Paula Calvo
Sra. Núria Torres
Sr. Jordi Martí
Sra. Rosa Cervera
Sra. Emma Cortés
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Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic de Sant Martí
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Ajuntament de Barcelona - Suport Tècnic d’Horta-Guinardó
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Ordre del dia:
1. Aprovació d’acta de la sessió del 3 de setembre 2018 (5 min).
2. Presentació de la llista de ZUC consensuades a cada districte. (1 h)
3. Presentació final d’Espai Gos amb els aspectes essencials del carnet responsable (15
min).
4. Repàs de l’ordre del dia de la sessió següent establiment dels objectius i el mètode de
treball per assolir-los (10 min).
Acta
1. APROVACIÓ D’ACTA DE LA SESSIÓ DEL 3 DE SETEMBRE 2018 (5 min).
Frederic Ximeno recorda que les actes del GdT es faran públiques al web municipal i demana a
les entitats que si tenen alguna esmena de l’acta del 3 de setembre la facin arribar a la DS Drets
dels Animals, a l’atenció de nsegarra@bcn.cat. En el cas que no tinguin cap esmena per fer,
també demana un correu de confirmació.

2. PRESENTACIÓ DE LA LLISTA DE ZUC CONSENSUADES A CADA DISTRICTE. (1 h)
Frederic Ximeno comenta que s’ha fet una revisió de totes les aportacions sobre les ZUC que es
va apuntar a la darrera sessió del GdT. Alhora, la plataforma Espai Gos n’havia de parlar en
assemblea per fer una valoració més definitiva de les propostes ZUC.
Comença repassant les valoracions de les ZUC del 3 de setembre segons si són idònies,
dubtoses, no adequades, juntament amb les propostes de les entitats. Comenta que els
districtes han pogut treballar en les propostes.
Espai Gos: l’objectiu de la sessió d’avui és aconseguir una proposta de mínim 73 ZUC per
treballar-hi? Les que s’hagin considerat “no adequades” ho seran realment?
Frederic Ximeno respon que no cal que siguin un mínim de 73 propostes resultants en la sessió
d’avui i confirma que les ZUC no adequades no es posaran en marxa.
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Espai Gos: es declaren perduts amb la metodologia de treball. Han de treballar les propostes a
cada districte? Tenen la sensació que es van delegant les responsabilitats de ciutat a districte i
viceversa. Demanen que es defineixi una metodologia de treball entenedora.
Frederic Ximeno: les propostes s’han de treballar als districtes, s’han de treballar al territori amb
els mecanismes que els districtes considerin oportuns. Per tant, cada districte contrasta les dites
propostes en els espais participatius del veïnat. El tancament de les propostes es fa en el si del
GdT com a visió de treball conjunt. El procés per treballar les ZUC pot variar segons el districte i
en el GdT es presenta la visió general del procés.
Espai Gos: proposa un protocol de treball igual per a tots els districtes.
Udols: exposa que entre els criteris de treball ZUC no consten els criteris d’Espai Gos.
Libera: exposa que s’haurien d’analitzar els conflictes per resoldre’ls, com per exemple el treball
a districtes, les consideracions d’Espai Gos, de Plataforma Gatera, i tenir en compte els veïns i la
fauna.
Udols: proposa un treball als barris per buscar solucions.
Frederic Ximeno: recull la proposta de dissenyar un protocol de treball per discutir-lo. També
demana que s’identifiquin les propostes ZUC idònies per concentrar el treball en les dubtoses i
en les noves propostes. Proposa establir un protocol de treball i que el GdT se centri en aquesta
tasca.
La metodologia consistiria a fixar un protocol de treball que consistiria en:
1.
2.
3.

Establir un protocol internament.
DS Drets dels Animals fa una proposta per exposar al GdT.
Consensuar el protocol.

Espai Gos: prefereixen no seguir parlant de les ZUC ja que fa tres anys que en parlen amb
districte, GdT, i en el Consell de CDP dels Animals i no saben en quin punt on són i prefereixen
aturar el procés, ja que la rapidesa mai és bona, no dona opció que les propostes es treballin
com s’hauria de fer, deixant clars els criteris i les valoracions.
FAVB: estan d’acord que s’avanci amb les propostes ZUC a on no hi ha conflicte, ja que ja hi ha
consens.
F. Roma Participació MASU: treballar la representativitat, com es col·labora i com es
representen les persones no representades per aprofundir i poder construir els criteris ZUC per
concretar-los en aquesta taula. Tenir en compte la dificultat del tema, que significa com es
comparteix l’espai públic.
Es deixa constància de la proposta de deixar més temps per treballar: que els districtes puguin
rebre les directius/pautes per treballar, establir el protocol per treballar en la convivència i
constatar que la participació com la millor manera d’abordar el conflicte.
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Espai Gos: manifesta que la feina s’ha fet a salto de mata i que s’hauria de revisar. Posa com a
exemple la ZUC de darrera les Pistes Tenerife, que no es pot plantejar com a zona ZUC , ja que hi
ha proximitat amb els veïns, zona infantil, pistes de bàsquet amb el soroll que provoquen...
Manifesta el malestar del grup, i que el mètode amb fletxetes no serveix per res. Fins que no hi
hagi metodologia no es podrà avançar en res.
Tècnic Nou Barris: exposa que han redactat un informe elevat a districte. ZUC no diferents de les
altres entitats de benestar de gossos: gossos als parcs, ZUC complementàries a Nou Barris.
Demana s’aclareixin fins on poden arribar els districtes per aclarir els mínims del que es pot fer i
què no: demana una guia sobre els assumptes en què es pot incidir.
Udols: exposa que hi ha d’haver uns criteris o una metodologia com a punt de trobada habitual,
parcs urbans per acordar amb altres entitats que no hi hagi incompatibilitats. Comenta que es va
fer una proposta molt àmplia de ZUC que després va ser tombada.
Tècnic Sarrià: necessiten criteris clars. El criteri que tenien clar era una proposta per barri
Espai Gos: En referència a la prohibició dels gossos als parcs, pregunta per què sempre la culpa
és dels gossos, ja que no només els gossos els fan malbé.
No poden treballar les ZUC amb cada districte perquè no tenen clars els criteris. Moltes vegades,
les ZUC són petites i de punta a punta del barri.
Tècnic Eixample: en principi, tenien previst una reunió per al dia 24 d’octubre amb les entitats
del GdT amb la idea de treballar les ZUC, i demanen que les entitats enviïn propostes. El vistiplau
tècnic s’ha de treballar amb altres instàncies del districte.
Espai Gos: declaren que districte ha treballat molts cops pel darrere i ha estat una exposició de
fets.
Udols: les preocupen els espais dels interiors d’illa. Pregunta per la plaça de Tetuan i la plaça de
Letamendi, si en les reunions es poden valorar els criteris per a les bicicletes, els espais de jocs
infantils... Demana que es tornin a enviar els criteris.
Afirma que els usuaris utilitzen els interiors d’illa però la majoria estan dins dels 33 espais
protegits verds i demana que se’n revisin els criteris: horaris, conflictivitat, espais verds, interiors
d’illa (avaluar temes de soroll, infants, activitats esportives...)
Espai Gos: demana criteris transparents que puguin servir a tothom perquè després s’hi pugui
treballar fàcilment.
F. Roma Participació MASU: el grup posa l'accent en els criteris. Demana que es torni a passar la
llista per treballar-hi.
Espai Gos: demana que es marquin uns criteris ZUC i que es puguin debatre.
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Comenta que l’incivisme és sempre l’excusa i recorda que la FAVB va llegir una carta sobre les
persones incíviques als parcs. Ara l’argument és la biodiversitat per excloure i demanen
solucions. Hi ha pressupost per a carreteres i la prohibició de portar el gos deslligat.
Tècnics Sant Martí: declara que només Espai Gos ha contestat el correu per fer una proposta de
treball. Segueixen treballant en les propostes que ja han tingut el vistiplau de districte.
Comenta sobre els jardins d’Indústria: s’han de discutir a districte ja que hi ha una proposta de
joc infantil.
F. Roma Participació MASU: proposa una metodologia pedagògica entre els veïns per generar
espais de trobada, ja que els infants poden ser compatibles amb els gossos. Treballar la
convivència com a eina metodològica per compatibilitzar usos.
Tècnics Horta-Guinardó: explica la seva metodologia per treballar les ZUC:
1. Recórrer el districte
2. Reunions amb el districte
3. Contactar amb la Cris i la Gemma
4. Encara està treballant en el tema: confecció de Power Points amb propostes al
districte.
5. Queda pendent les reunions amb les entitats.
Respecte a Mas Guinardó, comenta que hi ha concurrència de gent gran i de gossos petits.
Fins i tot, districte ha parlat amb els centres cívics per comentar la possibilitat d’una ZUC de
gossos petits.
Espai Gos: planteja que es poden establir milions de criteris però que al final tot es redueix al fet
que la gent no sap conviure. S’hauria d’ensenyar convivència i tota l’ordenança és un desgast
absurd.
Libera: remarca que la culpa sempre recau en les persones amb gos.
Tècnic Sant Andreu: al seu districte totes les propostes van ser valorades com a dubtoses. Fa poc
han rebut les propostes ZUC d’Espai Gos i la valoració del districte ha sigut que algunes resulten
dubtoses i altres resulten inadequades per determinades raons.
Amb les presses no s’ha pogut fer una valoració adequada, necessiten més temps per:
1.
2.
3.

Les no definitives, consensuar-les amb les entitats de districte.
Consensuar una sortida per recórrer el districte amb les entitats.
Consultar-ho a prevenció.

F. Roma Participació MASU: algunes de les propostes no han estat compatibles pel pla de joc:



Jardins d’Indústria
Parc de la Pegaso
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Plaça de Sóller
Plaça de Joanich

Udols: tallers amb perspectiva de dinamitzar la gent gran amb gos.
Tècnic de Sant Andreu: planteja les preguntes següents:
1. Fins a quin punt hi ha flexibilitat horària? Carme Maté respon que la que marca cada
districte.
2. Es pot considerar la Franja Besòs? És Sant Adrià. Frederic Ximeno contesta que està
gestionat pel Consorci Besòs. El tècnic de Sant Andreu comenta que seria previsible que
si a Sant Adrià hi ha una altra normativa, els usuaris amb gos vagin cap allà a passejar.
Carme Maté recorda que la zona de Trinitat està preservada per Biodiversitat.
Espai Gos: pregunta què passarà amb el pla de joc. Les ZUC que cohabiten en l’espai estan
automàticament descartades? Frederic Ximeno contesta que les places són projectes concrets
però encara s’ha de definir com es treballa la variable gossos deslligats. Projecte de redisseny de
la plaça però que encara s’ha de concretar.
Espai Gos Sants: no validen les ZUC de Sants sense més propostes complementàries, ja que són
espais de ciment excepte a l’Espanya Industrial.
Estan pendents d’assemblea i reunió al districte.
Consideren la muntanya de Montjuïc una ZUC complerta, una zona per passejar perquè és una
muntanya. Veuen bé les propostes de Badal, Margarita Xirgu i la meitat del parc de l’Espanya
Industrial.
Udols: han parlat amb la tècnica de Sants i hi haurà convocatòria. Les propostes s’han de
treballar i reformular amb el districte. Han de fer arribar al districte les propostes prioritzant els
llocs de trobada habitual.
Espai Gos Gràcia: volen parlar de la casuística de Gràcia, ja que es un districte massificat i petit. A
Gràcia s’hi ha d’intervenir d’una manera especial, no es poden posar tots els gossos concentrats,
per exemple, a la plaça de la Vila, perquè en concret en aquesta plaça hi ha sis bars amb
terrassa.
Han treballat amb Plataforma Gatera per treballar al Guinardó. No han pogut treballar-hi ja que
tampoc coneixen les delimitacions.
Espai Gos: pregunten si Enric Sagnier està prohibit perquè és un espai de joc, ja que no surt a la
llista d’espais prohibits a la llista d’Espais Verds però no s’hi pot entrar.
Frederic Ximeno contesta que hi ha hagut conflictes i hi han intervingut t els equips de mediació.
AEG Enric Sagnier és una àrea saturada i si s’hi afegeixen ZUC encara ho estaria més dins dels
jardins. Àrea perfecta per treballar amb els horaris.
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Espai Gos: per què no es pot fer servir el parc de Monterols? Els veïns amb gos han d’anar a
Ventura i Gassol. Frederic Ximeno explica que hi va haver un conflicte a la plaça provocada per
usos de determinats joves. Espai Gos pregunta si la solució a aquest conflicte és prohibir
l’entrada als gossos lligats. També pregunta si l’àrea de gossos es tancarà a les 19.00 hores.
Qüestions pendents de resposta del districte.
Frederic Ximeno comenta hi ha prevista una reconfiguració de tot l’espai del parc ja que és un
espai baix. És conscient que Enric Sagnier és una AEG deficient i s’ha prevista una acció
immediata per reforçar el drenatge i replantejar la remodelació del parc. Paral·lelament, també
s’està treballant a via Favència i a Guineueta. S’està treballant en una revisió o avaluació de
totes les AEG i AG i ZUC sobre elements com el drenatge, les portes, els jocs innecessaris
d’Agility, amb acció immediata en tres àrees:




Guineueta: formigó que també hi ha a altres espais, ho esmenen abans de posar-la en
marxa.
Enric Sagnier: solucionar el problema de drenatge.
Via Favència: instal·lar-hi la doble porta.

S’analitzaran tots els elements per confeccionar un pla d’avaluació.
Udols: les AG són a instància de ciutat o de districte? Frederic Ximeno contesta que es gestionen
a mitges.
Tècnic de Ciutat Vella: han treballat amb Espai Gos i queda pendent el retorn de les propostes
per valorar-les.
Udols: demanen que es revisin els criteris de per què els gossos no poden entrar a determinats
espais verds. Proposa que aquest tema es plantegi al GdT.
Espai Gos Horta: pregunten per què no es pot entrar al parc de la Font d’en Fargues.
F. Ximeno explica quins són els criteris. Els parcs tancats són Turó Parc, Enric Sagnier; els dos
nous parcs oberts són massa petits. Destaca que tenim un nou parc anomenat jardins de
Santiburu obert als gossos.
Espai Gos: pregunten sobre les multes, ja que n’hi ha hagut per portar els gossos deslligats a tota
la ciutat i fins i tot a les zones ZUC proposades per l’Ajuntament. La majoria d’agents són
educats i correctes però hi ha hagut casos de guàrdies urbans que han llançat amenaces.
Concretament, al districte de Sant Andreu s’està valorant denunciar un cas per abús de
l’autoritat.
Frederic Ximeno pregunta si poden ser multes, no per gos deslligat si no per pertànyer a la raça
GPP, cas en el qual estem sotmesos a la normativa de la Generalitat. Recorda la normativa sobre
els GPP: que no poden estar sense xip, morrió, llicència o passejats per un menor, contra la qual
l’Ajuntament no es pot comprometre a no multar ja que estem sotmesos a la llei catalana.
En el cas de mala praxi de la GUB, es compromet a parlar amb la GUB.
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Espai Gos: denunciaran per mala praxi per actuacions contra àvies amb gossos petits. Aquestes
multes es poden recórrer?
Frederic Ximeno es compromet a
1. insistir a la GUB que apliquin la moratòria.
2. Confirma que les multes es poden recórrer ja que hi ha hagut un compromís.
3. Assenyalar les ZUC per poder revisar-les i actualitzar el full de criteris.
Frederic Ximeno es compromet a treballar en el protocol de treball ZUC a districte seguint
aquesta progressió:
1. Compromís de reunir-se amb districtes
2. Establir i compartir els criteris
3. Debatre’ls en la propera sessió (les entitats demanen poder rebre el material abans de
les sessions amb un mínim de tres setmanes)
4. Sobre les propostes que ja estan en marxa, seguir la línia de treball d’aproximació per
arribar a una proposta inicial raonable.
Confirma una propera sessió amb un temps raonable per treballar i amb una reunió interna
prèvia en què s’establiran els criteris, el protocol de treball, revisió ZUC d’acord amb uns criteris.
L’objectiu de les sessions del GdT seria assenyalar una proposta inicial per començar a avaluar
les ZUC.
Espai Gos: es van fer reunions inicials amb propostes ZUC i no han traspassat la proposta inicial
aprovada per districte.
Udols i Espai Gos demanen que des de DS Drets dels Animals se’ls facin arribar les propostes
ZUC del 3 de setembre, ja que no els van arribar amb la convocatòria.

3. PRESENTACIÓ FINAL D’ESPAI GOS AMB ELS ASPECTES ESSENCIALS DEL CARNET
RESPONSABLE (15 min)
Es decideix que es farà la presentació a l’inici de la propera sessió del GdT.

4. REPÀS DE L’ORDRE DEL DIA DE LA SESSIÓ SEGÜENT ESTABLINT ELS OBJECTIUS I EL
MÈTODE DE TREBALL PER ASSOLIR-LOS (10 min)
No assolit.

S’afegeix a l’acta:
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