“FES LA TEVA PROPOSTA PER UN SANT QUIRZE
MÉS AMIC DELS ANIMALS”
El passat 21 de febrer Sant Quirze va acollir la primera Festa dels Animals. Durant la
jornada els veïns i veïnes de Sant Quirze van poder aportar la seva opinió per fer de
Sant Quirze un municipi més amic dels animals. Es van recollir un total de 94
propostes que hem agrupat en aquests 7 àmbits temàtics:
1. Zones exclusives per gossos. S’han recollit 33 propostes en relació a que
Sant Quirze disposi d’una zona o zones exclusives per gossos.
o Proposta de lloc tancat per deixar els gossos deslligats, que puguin
jugar, circuit, agility (25)
 D’aquestes 25, 3 manifesten que aquest espai no ha de ser un
pipi-can
o Proposta de pipi-can (8)
2. Compliment de la normativa municipal. 25 persones consideren que:
o S’ha d’exigir i conscienciar als propietaris dels animals que recullin els
excrements dels gossos (10)
o Hi ha d’haver-hi més vigilància policial i multar si no es compleix la
normativa; sancions (8)
o S’ha d’exigir i prendre mesures que els gossos han d’anar lligats i amb
morrió (6)
o No s’han de deixar entrar els gossos als parcs infantils (1)
3. Marc legal, protecció i assistència sanitària. 11 propostes en relació a:
o Ajudes per assistència sanitària o assistència gratuïta (4)
o Campanyes de sensibilitzar per fomentar l’adopció i reduir
l’abandonament i maltractament animal (4)
o Foment de la llei de gossos d’assistència (1)
o Psicotècnics més acurats més examen per la tinença de gossos
perillosos (1)
o Que l’edat no sigui exclusiva (12 anys) per acompanyar un gos (1)
4. Demanda de papereres al municipi. Els veïns i veïnes coincideixen en que
Sant Quirze hauria de disposar de més papereres:
o Papereres normals (s’especifiquen alguns zones com Vallsuau, lateral
Parc de les Morisques, Can Barra i zones de muntanya (8)
o Que es recuperin les papereres amb bosses (3)

5. Gossos lliures a tots els parcs públics del municipi. 5 persones ho
proposen.
6. Altres propostes en relació a Manteniment i Via Pública.
o Fumigacions per les erugues (3)
o Mes neteja als parcs i carrers (2)
o A condicionar el camí de la Masia de Can Feliu al Parc de la Betzuca
perquè la gent pugui passejar (amb o sense gos): asfalt, papereres,
fanals, etc. (1)
7. Propostes festes per infants:
o Un zoo d’animals a Sant Quirze (2) i que tots els nens tinguin un gos (2)
Estadísticament, el 35% de les propostes recollides parlen que Sant Quirze tingui un
lloc o llocs exclusius per gossos no només amb la idea de pipi-can sinó uns espai
concebut perquè els gossos puguin anar deslligats, amb circuits, jocs i espai d’esbarjo.
El segon gruix de propostes, amb un 26,6%, fan referència al compliment de la
normativa o ordenança municipal de tinença d’animals. Les queixes giren entorn a que
els propietaris dels gossos no recullen els excrements (queixa principal), no van lligats
o no porten morrió. Els veïns apunten mesures com més vigilància policial per fer
complir la normativa, les sancions i la conscienciació en civisme i tinença responsable
d’animals.
Un 11,70% de les propostes fetes pels veïns fan referència a una demanda de més
papereres al municipi- Algunes d’elles parlen també de recuperar les papereres amb
dispensador de bosses.
També amb un 11,70% de les propostes totals, els veïns i veïnes proposen que hi hagi
ajudes per una assistència sanitària als animals i que es facin campanyes de
sensibilització per fomentar l’adopció i reduir l’abandonament i maltractament animal.
Per últim, hi ha veïns i veïnes que proposen que els gossos puguin anar lliures per tots
els parc públics amb un percentatge d’un 5% de les propostes totals. I, amb un
percentatge similar hi ha veïns que demanen que es reforcin les fumigacions per les
erugues i més neteja als parcs i carrers.

