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vila i la possibilitat de crear un espai reservat per 
aquesta animals a la platja 
 
 

 
 
 
 
 
 

Pàgina 1 de 2 

 

Grup Municipal 
del Partit dels 

Socialistes 
de Catalunya 

(PSC-CP) 

El Masnou, a 24 de setembre de 2015. 
 
Una de les funcions de les administracions locals és regular aquells aspectes 
que afecten la convivència dels seus administrats, i un dels aspectes més 
rellevants d’aquesta convivència és el gaudi i l’ocupació dels espais públics. 
 
El Masnou és molt més que l’espai comprès entre la Nacional II i els municipis de 
l’interior. Les nostres platges, el port, el litoral i el mar formen part indestriable de 
la nostra realitat urbana i de la nostra fesomia. Ens proporcionen també moltes 
de les nostres principals oportunitats de lleure, esport, esbarjo i atracció turística. 
 
És també una realitat indiscutible, que aquests espais són a més compartits per 
animals de companyia, que demanen unes necessitats i serveis específics, i 
generen més enllà de les obligacions i comportaments regulats per les lleis i pel 
civisme ciutadà, punts de vista molt personals, sentiments i subjectivitats que van 
des de l’amor a les mascotes, fins a les sensacions de seguretat o inseguretat 
derivades de la seva companyia. 
 
Els socialistes entenem que no es pot limitar la gestió de la població canina a 
només el compliment de l’ordenança de tinença d’animals i, com a única solució 
dels comportaments incívics d’alguns propietaris de gossos, aplicar rigorosament 
una política de sancions sense oferir alternatives viables. 
 
La nostra experiència demostra que la existència de parcs per a gossos milloren 
la convivència, contribueixen a una millor sensibilització contra els 
comportaments incívics i en educar als propietaris desconsiderats, alhora que 
justifiquen l’aplicació estricta de les sancions en els casos que així s’escau. 
 
De fet, podríem afirmar que al Masnou, tot hi haver força parcs per a gossos el 
seu repartiment és desigual als barris, hi ha deficiències en els tancats i els 
elements necessaris com fonts, papereres i senyalització, manquen d’un 
programa rutinari de desinfecció i manquen d’un manteniment acurat que, sens 
dubte, hauria de ser més eficient que la neteja ordinària del carrer per a les 
deposicions canines. 
 
A la nostra Vila hi ha la possibilitat de compartir la platja amb les nostres 
mascotes sota unes determinades condicions i en unes èpoques de l’any 
determinades. 
 
Hi ha altres municipis on han establert una zona de platja on els estiuejants amb 
gossos poden anar-hi en temporada alta, amb la intenció clara d afavorir el 
turisme familiar i atreure al turisme estranger de països com França, Alemanya o 
Anglaterra que acostumen a anar de vacances a aquells llocs on es permet anar 
amb els gossos.  
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Caldria estudiar aquesta possibilitat i conveniència al nostre municipi que 
comportaria una modificació del pla d’usos de la platja, tenint en compte tots els 
informes tècnics pertinents. Una possibilitat seria l’espai acotat de forma natural 
entre les dues rieres que es formen a llevant de la Nècora d’Or. 
 
Per tot això, el Partir dels Socialistes de Catalunya (PSC-PM) proposa al plenari 
l’aprovació de les següents propostes: 
 
Primer: Realitzar un estudi dels espais per a gossos actualment existents que 
inclogui l’estat de les seves instal·lacions, la seva ubicació al territori, una 
proposta valorada de condicionament i millora dels materials i una diagnosi sobre 
la viabilitat d’augmentar el nombre actual per tal d’aconseguir una distribució més  
equilibrada dels mateixos al terme municipal. 
 
Segon: Millorar els parcs per a gossos existents especialment pel que fa als 
tancats i elements necessaris com fonts, papereres i senyalització, de forma que 
a tots ells hi hagi el mateix nombre de serveis i de la mateixa qualitat. 
 
Tercer: Adoptar el compromís de destinar una partida anual en el pressupost 
d’inversions municipals per a establir programes rutinaris i acurats de desinfecció 
i de manteniment per a tots els espais. 
 
Quart: Estudiar la possibilitat i conveniència de destinar un espai per a gossos a 
la platja que permeti dur les mascotes soltes durant tot l’any sense interferir amb 
la resta d’usuaris. 
 
Cinquè: Consignar una partida pressupostària adequada per poder fer totes les 
actuacions proposades per la diagnosi prèvia. 
 
Sisè: Traslladar aquest acord a les associacions animalistes de la Vila i donar 
publicitat del mateix a la web municipal i al Masnou Viu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ernest Suñé Nicolás 
Portaveu PSC-CP 


