
  

Grup Municipal d’Esquerra Republicana  

Districte de Sant Martí 

 AL CONSELL PLENARI DEL DISTRICTE DE SANT MARTÍ  

Lourdes Arrando Bellés en la seva qualitat de Consellera Portaveu del Grup 

Municipal d'Esquerra Republicana al Districte de Sant Martí exposa: 

- Atès que al Districte de Sant Marti l’any 2019, últim any computat segons 

l’Estadística de l’Ajuntament de Barcelona, hi havia 9.474 animals de 

companyia censats, entre gats i gossos  

- Atès que cada vegada hi ha més ciutadans i ciutadanes que tenen animals de 

companyia i són necessàries les àrees d’esbarjo de gossos. 

- Atès que les obres del parc  de Sant Martí, que van començar el 2017 i havien 

d’acabar al 2018, han finalitzat dos anys més tard del previst, endarrerint-se 

les obres de  l’àrea d’esbarjo per a gossos del Parc de Sant Martí per diverses 

causes.  

- Atès que en ser nou es van poder planificar bé els espais, les zones d’ombres i 

els elements pel benestar animal. 

- Atès que els ciutadans i les ciutadanes amb gos han de poder gaudir de l’espai 

públic destinat a la zona d’esbarjo de gossos en bones condicions de neteja i 

conservació. 

 
D'acord amb el que estableixen els articles 64.1, 98 i 99 del Reglament Orgànic 

Municipal, formula el següent: 

  PREC 

Que el Govern del Districte dugui a terme les accions suficients i necessàries per 

tal que se solucioni, el més aviat possible, el tema de l’ombra a la zona d’esbarjo 

per a gossos del Parc de Sant Martí, tenint en compte que és responsabilitat de 

l’Ajuntament de Barcelona solucionar-ho i no dels usuaris del parc, tal i com ha 

succeït aquest estiu. Que en paral·lel, es faci una revisió dels elements que s'hi 

troben dins (blocs de ciment, papereres, etc.) i, si s’escau, se substitueixin per 

d'altres més adients. Que tot això es faci amb el consens dels usuaris i usuàries. 

 

Sol·licitem que en el transcurs del Consell Plenari ens sigui lliurada còpia per 

escrit de la resposta oral. 

 
Lourdes Arrando Bellés 

Consellera Portaveu d’Esquerra Republicana 

Barcelona, 19 de novembre 2021 


