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ANTECEDENTS 

 
 
 

Diagonal Mar és el segon parc més gran de Barcelona. És un espai 

assolellat i diàfan, absolutament accessible, on l'aigua d'un gran llac 

comparteix protagonisme amb turons coberts de gespa i una vegetació 

exuberant. 

 

1. Refugi de biodiversitat 

Es tracta d’un parc amb una riquesa animal i vegetal molt destacades, un 

fet que el converteixen en un refugi de biodiversitat únic a la ciutat. S’hi 

han instal·lat un gran nombre d’infraestructures i hàbitats per a la 

biodiversitat i s’hi realitzen tasques de manteniment de naturalització i la 

plantació de vegetació específica com:  

 

 Gestió del parc a favor de la biodiversitat (evolució de gespes 

ornamentals cap a prats urbans, plantació d’espècies arbustives 

d’interès, eradicació d’espècies invasores, …) 

 Adaptació de les tasques de manteniment als calendaris de la flora i 

fauna 

 Instal·lació d’estructures per a la fauna (refugis d’abelles, menjadores 

per a ocells, caixes niu, rampes, …) 
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ANTECEDENTS 

 
 
 

2. Demanda veïnal 

Fa anys que un moviment veïnal anomenat “Movimiento Diagonal 

Mar” i l’associació de veïns de l’entorn, demanen regular l’entrada de 

gossos en aquest espai i posar en valor tota la biodiversitat que 

aquest acull.  

 

3. Ordenança de medi ambient 

Tal i com es recull en l’ordenança de Medi Ambient, l’Ajuntament es 

reserva el dret de restringir l’entrada de gossos en espais que per la 

qualitat de les seves plantacions o instal·lacions així ho requereixi.   

Ordenança del Medi Ambient.  Acords Consell Plenari del 25 de 

febrer del 2011 

Article 73-6 Regim d’animals en espais verds 

L’article 3. En alguns parcs o zones acotades per raó de la seva 

utilització o per la qualitat de les seves plantacions o Instal·lacions, es 

podrà prohibir, i així s’indicarà expressament, l’entrada d’animals de 

companyia, a excepció dels gossos pigall. 

 

 

 

https://es-es.facebook.com/Movimiento-Diagonal-MAR-1726894700926555/
https://es-es.facebook.com/Movimiento-Diagonal-MAR-1726894700926555/
https://es-es.facebook.com/Movimiento-Diagonal-MAR-1726894700926555/
https://es-es.facebook.com/Movimiento-Diagonal-MAR-1726894700926555/
https://es-es.facebook.com/Movimiento-Diagonal-MAR-1726894700926555/
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PROPOSTA 

Des de parcs i jardins es proposa la prohibició d’entrada de gossos en 

aquest parc.  

 

 

Això afectaria a tota la zona que té portes d’obertura i tancament, però 

no a altres espais del parc com la zona dels entorns, pista esportiva o la 

mateixa àrea per a gossos de la qual disposa aquest parc.  

 

 
 
 

Les persones amb gossos, per tant, si 

que poden anar amb el gos lligat pels 

entorns del parc que no tenen 

tancament, per l’àrea de gossos que 

hi ha al mateix parc o per àrees 

properes com; jardins de Ghandi o Pl. 

Julio Gonzalez 

https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-

bcn/amb-animals-de-

companyia/arees-gossos   

 

 
 
 

https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
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https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
https://www.barcelona.cat/ca/viure-a-bcn/amb-animals-de-companyia/arees-gossos
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1. Informar als usuaris del parc de Diagonal Mar la prohibició de l’accés de gossos a les 

zones que disposen de tancament i de les alternatives de les quals disposen per anar 

amb els seu gos.  

2. Posar en valor tota la biodiversitat de la qual disposa al parc per tal de justificar la 

necessitat de prohibir l’entrada de gossos i perquè la ciutadania tingui cura de l’espai. 

3. Promoure la participació i implicació ciutadana en el compliment de la nova normativa del 

parc i en la cura de la biodversitat.  
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Missatges clau 

 El Parc de Diagonal Mar és un refugi de biodiversitat únic a la ciutat i protegir la 

seva riquesa natural (flora i fauna) és una prioritat.  

 Els gossos poden utilitzar l’àrea de gossos del parc així com els seus entorns, 

però a partir d’ara no poden accedir a les 4 zones que tenen refugis de 

biodiversitat  

 L’entrada de gossos afecta la nidificació de les aus, l’estat de la vegetació i la 

qualitat del Parc.  



ACCIONS DE COMUNICACIÓ 
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2. Explicar la iniciativa a premsa 

 

3. Difusió de la iniciativa a través de noticies web, xarxes socials, etc. Article 

aprofundint en les actuacions de naturalització que es realitzen al parc.  

 

5. Canvis de la senyalització al parc.  

Prohibició de gossos  

- Senyals pedagògiques per posar en valor la riquesa natural 

- Actualització de les senyals existents al parc per anar d’acord amb la nova normativa 

 

6. Senyalització efímera durant les primeres setmanes 

 

- Veneciana entrada del parc 

- Torretes a les entrades principals que continguin; per què prohibim gossos/ mapa 

d’on poden accedir i on no i quines alternatives tenen/ quin és el patrimoni vegetal i 

animal que volem protegir 

 
 7. Informadors/agents cívics 

 

4 informadors/agents cívics col·locats a les entrades principals durant els primers dies de 

la implementació de la nova mesura. 
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ANNEX PROJECTE 
SENYALITZACIÓ 
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1. Senyalització de prohibit gossos 

Col·locació de senyals prohibició de gossos als espais on ja no s’hi 

pot accedir 
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2. Senyalització refugis biodiversitat 

Protecció aus 

Refugi d’abelles 
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2. Senyalització refugis biodiversitat 

Senyals específiques aus, vegetació de llac i aiguamolls 
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3. Actualització de la senyalització existent per tal que tingui 
coherència amb la nova prohibició 


