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INTRODUCCIÓ
La ciutat de Barcelona ha esdevingut, des de fa molts anys, una de les icones
més representatives en concepte de ciutat moderna. Mentre gaudia d’un elevat
interès turístic, arquitectònic, cultural... l’anomenada mediàticament BCN ha
anat renovant-se, any rere any, per no quedar-se enrere i adaptar-se a les noves
tendències que corren.
No obstant, de tant utilitzar-la, una imatge sempre acaba desgastant-se. I,
encara que pugui semblar que Barcelona segueix impertorbable al pas del temps,
aquesta està sotmesa a uns alts nivells de degradació. És per això que
l’Ajuntament de Barcelona treballa pel manteniment de la ciutat. La base
d’aquest treball es fonamenta en el binomi que formen el servei que presta
l’Ajuntament amb el comportament cívic del ciutadà. Per tant, mentre es
dediquen esforços a mantenir nets els espais públics, també es busca la
sensibilització dels habitants. I aquesta ha estat la clau de l’èxit des d’aleshores.
En aquest sentit, es considera que la ciutat comtal disposa, en general, d’uns
elevats nivells de netedat fruit del comportament cívic dels seus ciutadans i
ciutadanes. No obstant, darrerament s’ha observat certa tendència dels
habitants a comportar-se, en determinats aspectes, de forma incívica – ja sigui
premeditadament o de forma involuntària. I heus ací on neix l’arrel del
conflicte: quan aquest fet es produeix en una zona densament poblada, amb un
gran nombre d’activitats i on conflueixen diferents maneres de ser i de fer.
D’aquí sorgeix la voluntat d’efectuar aquest estudi. Amb la l’atenció centrada
en aquelles zones – parcs, jardins, carrers... – del Districte de Les Corts que han
rebut queixes per actes incívics – ja sigui per gossos, skaters o trobades de
grups– aquest estudi pretén analitzar les diferents àrees conflictives, a més
d’altres àrees de les quals no hi ha hagut queixes, i comprovar quin és el grau de
brutícia i si les queixes queden, o no, confirmades. A més a més, dins del
projecte, s’analitza quin és el nivell d’ús que fan els propietaris de gossos de les
diferents àrees per a gossos que hi ha repartides pel Districte.
Finalment, per concloure el treball, s’inclou un petit apartat dedicat a les
suggerències amb l’ànim d’encaminar les futures estratègies de civisme i de
millora del servei al Districte de Les Corts.
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OBJECTIUS
•
•
•
•
•

Elaborar un diagnòstic de la situació actual al Districte de les Corts vers la
tinença responsable dels gossos.
Analitzar l’ús de l'espai públic –parcs i carrers- identificant el grau
d’incivisme i altres actes de degradació.
Confirmar d’una manera objectiva les diferents demandes ciutadanes
vers la problemàtica dels gossos i d’actes incívics.
Identificar espais concrets del Districte on es doni una tinença
irresponsable de gossos.
Definir propostes d’actuació i accions concretes per a cada espai.

ZONA D’ESTUDI
L’àrea d’estudi es localitza al
Districte de Les Corts, a la ciutat
de Barcelona. Limita amb el
terme municipal de l’Hospitalet
de Llobregat i el Districte de
Sants - Montjuïc pel sud, amb el
Districte de Sarrià – Sant Gervasi
pel nord, amb el districte de
l’Eixample per l’est i amb els
municipis
d’Esplugues
de
Llobregat i Sant Just Desvern per
l’oest. El territori que actualment
forma el districte prové de la unió
d’antics municipis de les Corts de
Sarrià. Dels barris que formen
part del Districte de les Corts dos
formaven part de l’antic municipi de les Corts (Les Corts i La Maternitat i Sant
Ramon) i un de Sarrià (Pedralbes).
El Districte de Les Corts té una extensió de 6,02 km2 i una població de 83,060
habitants1 (amb una densitat de 13,8 hab/km2). La població es troba distribuïda
en una proporció de sexes més gran de dones que d’homes, amb un 53,14% de
dones i 46,86% d’homes. Referent a la població per edats, el 57,2% de la
població té un perfil d’edat entre els 25 i 64 anys, i un 21,1% de 65 o més anys;
els altres grups d’edat, minoritaris, són els entre 0 a 14 i 15 a 24 anys, amb un
percentatges del 11,5% i 10,3% respectivament.
El Districte està format per tres barris: el barri de Les Corts és el de superfície
més petita, 1,4 km2, i s’hi detecta la major població, amb 47.549 habitants.
Degut a les seves característiques es converteix en la zona de més alta densitat
amb uns valors de 33,64 hab/km2; el barri de Pedralbes, amb una extensió de

1

Dades del 2009 de l’Anuari estadístic de la ciutat de Barcelona 2010.
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2,7 km2, la més gran del Districte i amb una població de 11.528 habitants,
presenta la densitat més baixa de la zona, 4,26 hab/km2; i el barri de La
Maternitat i Sant Ramon, amb una superfície de 1,9 km2, té una població de
23.897 habitants i una densitat de 12,55 hab/km2.

MATERIAL I MÈTODES
El treball de camp s’ha realitzat durant el mes d’octubre de 2011 i s’ha dividit
en quatre parts. Per una banda s'han estudiat un total de 20 parcs/jardins del
Districte de les Corts, per tal de conèixer l’ús d’aquests per part dels propietaris
amb gossos. També s'han realitzat 12 transsectes d'un quilòmetre en carrers on
prèviament hi havien queixes veïnals i altres llocs sense conflictes per observar i
quantificar objectivament els possibles actes incívics. S’ha fet una enquesta als
propietaris de gossos en diferents parcs urbans per conèixer de primera mà les
necessitats d’aquest collectiu. I finalment, s’han fet dues sortides nocturnes,
una durant les festes majors i un altre un divendres, per constatar possibles
accions incíviques.
Es van visitar vint parcs urbans del Districte. Tretze al barri de les Corts,
quatre al de la Maternitat i Sant Ramon i tres al de Pedralbes. S’han descartat
del treball aquells parcs als quals no es permet l’entrada de gossos (el Parc
Cervantes, Jardins de Blanca Selva Henry, Jardins de Can Batllori i Palau Reial),
parcs molt petits (la Plaça de la Rajoleta, Jardins de Ferran Soldevilla i la plaça
de Caba) o els que estan molt a prop d’altres més grans (com els Jardins de
Jaume Vicens Vives). Els Jardins Rubió i Tudurí no s’han tingut en compte en la
discussió final per la manca de propietaris amb gossos que hi passegen. A cada
parc estudiat s'han realitzat observacions de propietaris de gossos de manera
ininterrompuda des de les 8:00h del matí fins les 20:00h de la nit. S’ha de tenir
en compte que en el total d’usuaris observats al llarg del dia pot ser que alguns
estiguin reflectits més d’un cop. Un observador anotava les descripcions de cada
usuari
-hora
d'observació, sexe,
edat aproximada i
mida del gos- i per
altra banda també
s'apuntaven
els
possibles
actes
incívics com la no
recollida
de
femtes,
la
no
utilització
del
pipican, portar el
gos
deslligat,
deixar
el
gos
trepitjar la gespa i
altres accions. A
més a més, es va
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anotar de cada parc el màxim nombre de femtes que es van trobar al llarg d’un
dia. En aquest cas s’ha de comentar que en algun parc urbà les deposicions
poden ser també ocasionades per gats. Finalment s’ha obtingut una mostra de
1191 observacions. Recordem que moltes d’aquestes observacions són
repeticions d’un mateix propietari, de fet el 44% dels usuaris passegen el gos
tres cops al dia.
Per a conèixer la situació del grau d'incivisme al carrer s'han realitzat un total
de dotze transsectes d'un quilòmetre a diferents indrets del districte. Cinc al
barri de les Corts, quatre al barri de la Maternitat i Sant Ramon i tres al de
Pedralbes. De cada carrer s'anotava la superfície observada, el nombre
d'excrements i de miccions, el nombre de residus, pintades a les parets i
adhesius, burilles de tabac, estat de les papereres, etc. No es van tenir en
compte el nombre de xiclets per la gran quantitat trobada en general.
Transsectes del barri de Les Corts:
C1: Carrer Montnegre, Carrer Prat d’en Rull, voltants dels Jardins St. Joan de
Déu (Tros Illa Diagonal), Carrer Déu i Mata, Carrer Joan Gamper.
C2: Plaça de les Corts, Carrer Numància, Carrer Nicaragua, Carrer Montnegre,
Passatge Piera (Colònia Castells), Carrer Equador, Carrer Taquígraf Serra i Carrer
Entença.
C3: Avinguda Diagonal, Carrer Can Segalar, Carrer Gandesa, Carrer Europa,
Carrer Joan Güell, Carrer Taquígraf Martí i Carrer de les Corts.
C4: Carrer Marquès de Sentmenat, Carrer Can Bruixa, Carrer Lluçà i Carrer
Fígols.
C5: Carrer Déu i Mata, Avinguda Sarrià, Travessera de les Corts, Carrer
Morales i Carrer Gelabert.
Transsectes del barri de Pedralbes:
P1: Avinguda Diagonal, Carrer Capità Arenas, Carrer Doctor Ferran, Carrer
Manila, Carrer Lamotte de Grignon, Carrer Enric Morera i Passeig Manel Girona.
P2: Carrer de l’Alfambra, Avinguda Diagonal, Carrer González Tablas,
Avinguda de l’Exèrcit, Carrer Jordi Girona, Carrer Joan Obiols i Carrer Trias i
Giró.
P3: Carrer Marquès Mulhacen, Carrer Tòquio, Carrer Dulcet, Plaça Eusebi
Güell, Carrer de l’Abadessa Olzet i Carrer Sor Eulàlia d’Anzizu.
Transsectes del barri La Maternitat i Sant Ramon:
M1: Avinguda Joan XXIII, Carrer de la Maternitat, Travessera de les Corts i
Carrer Mejía Lequerica.
M2: Carrer Maria Barrientos, Carrer Comandant Benítez, Gran via de Carles III,
Carrer de Conxita Supervia, Avinguda Madrid, Carrer d’Emèrita Augusta, Carrer
Felip de Paz i Travessera de les Corts.
M3: Carrer Benavent, Travessera de les Corts, Carrer Danubi i Carrer Sena.
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M4: Carrer Cardenal Reig, Carrer Pisuerga, Avinguda Xile i Carrer Pintor
Ribalta.
Per a conèixer l’opinió dels propietaris de gossos es van fer enquestes als
propietaris usuaris dels parcs. Les enquestes es van realitzar després de
finalitzar el treball de camp (observacions objectives i transsectes) per tal de no
influir en el resultat. Les enquestes eren anònimes i en elles se'ls hi preguntaven
sobre el coneixement de les àrees per a gossos –zones d’esbarjo i pipicans- del
barri, i sobre el seu ús. Finalment s’ha obtingut una mostra de 177 enquestes.
Les sortides nocturnes es van realitzar des de les 20:00h fins les 24:00h de la
nit. La primera es va dur a terme durant les festes majors del Districte i la
segona un divendres. En cada una d’elles es van fer observacions dels punts
especialment conflictius on hi havien reclamacions. També es van recórrer altres
zones susceptibles de conflictes en diferents moments de la nit i del Districte.
S’anotaven els indicis de “botellot”, aldarulls, desperfectes al mobiliari urbà,
etc.
Totes les dades s’han tractat estadísticament amb un full Excel. Les relacions
entre l’edat i el sexe del propietari i els actes incívics s’han fet mitjançant una
anàlisi log-linial de freqüències.
En l’apartat de resultats i discussió es mostren les dades obtingudes a nivell
de Districte, tractant-les de forma global. S’ha vist que no hi ha diferències
entre barris. S’inclou una breu descripció de cada parc i dels seus resultats
estadístics, un anàlisi de la problemàtica de la tinença de gossos i dels actes
incívics.
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RESULTATS I DISCUSSIÓ
CARACTERÍSTIQUES I HÀBITS DELS PROPIETARIS DE GOSSOS
Patrons horaris d’utilització dels parcs urbans per persones amb gossos:
influències del sexe i l’edat
S’observen diferències en els patrons horaris d’utilització dels parcs pels
gossos en funció de l’edat dels seus propietaris (interacció Edat x Hora: G = 18,1,
p = 0,005, g.l. = 6), i també del sexe (interacció Sexe x Hora: G = 39,5, p <
0,0001, g.l. = 2). La triple interacció és significativa (Sexe x Edat x Hora: G =
17,2, p = 0,008, g.l. = 6), i es pot interpretar com que homes i dones tenen
diferents horaris per passejar els seus gossos en funció de la seva edat.
El patró horari té forma de U, amb utilització
utilització màxima a primera i darrera hora
del dia, i utilització mínima a primera hora de la tarda. Per edats, també
s’observen diferències entre les classes 20-40
20
i 40-60
60 (probablement gent
treballadora i obligada a fer aquest horari) i les d’edat més joves i més grans
que tenen uns horaris menys fluctuants i amb pocs canvis al llarg del dia, això
pot ser degut a que aquests grups no treballen.
En el mostreig s’observen més dones que homes, això es degut a una sex-ratio
sex
favorable a les dones en la població real del districte.
Figura 1.
Horaris d’utilització pels parcs de les persones que passegen els seus gossos en
funció del sexe, l’edat, i el total
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Una de les preguntes que es van realitzar en l’enquesta era quantes vegades
els propietaris treien a passejar al seu gos. Es van obtenir els següents resultats:
el percentatge d’individus que treuen el seu gos a passejar un cop al dia és de
23,3%, igual que els que el treuen dues vegades. Després, el grup més nombrós,
amb un 44%, treuen el seu gos tres cops al dia, i el grup minoritari és el dels
propietaris que passegen el seu gos quatre cops (9,4%).
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Proporció de sexes en els propietaris de gossos
Al districte de Les Corts hi ha una població de 82.974 habitants. D’aquests, hi
ha una proporció superior
superior de dones que d’homes (53,15%
(53,15
i 46,85%,
respectivament), i els tres barris mantenen una mateixa proporció de sexes. Per
tal de veure si les dades del mostreig es corresponen amb les de la població,
s’ha comparat les freqüències, i s’observa que no hi ha
ha diferències significatives
en les proporcions (Població x Barri x Sexe: G = 0,34, p = 0,84, g.l. = 2). Això es
pot interpretar com que el mostreig realitzat es correspon amb la proporció de
sexes que existeix a la població dels tres barris del districte de les Corts.
Figura 2.
Proporció de sexes en la població del districte de les Corts i en el mostreig de camp
realitzat en aquest treball

Per tal de veure si el mostreig realitzat es troba balancejat entre barris, i que
s’ha censat amb un esforç semblant les diferents
diferents classes d’edat i sexe de les
persones amb gossos, s’ha comparat les freqüències. En aquest cas, la manca
d’interacció (Barri x Sexe x Edat: G = 6.27, p = 0,39, g.l. = 6) posa de manifest
un equilibri de freqüències, i per tant, no hi ha diferències
diferències en les proporcions de
sexe i edat mostrejades en els tres barris.
Malgrat això, existeix una tendència significativa en la sex-ratio,
sex
amb una
proporció superior de dones sobre els homes que passegen gossos (53,8% dones;
46,2% homes: G = 6,22, p = 0,01, g.l. =1), i que reflecteixen les diferències
poblacionals, però aquestes diferències es mantenen igual en els tres barris
analitzats (interacció Barri x Sexe: G = 0,33, p = 0,84, g.l. =2).
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Figura 3.

Observacions de persones passejant gossos en funció del barri
barri i el sexe

No obstant això, sí que es detecten diferències en les proporcions observades
en les categories d’edat en funció del sexe, si no es tenen en compte els
diferents barris. Així doncs, mentre que les dues classes més joves es mostren
força equilibrades
ilibrades (amb una sex-ratio
sex ratio positiva per les dones), la classe d’edat
mitjana mostra una proporció molt més alta de dones que d’homes, proporció
que s’inverteix en la classe d’edat més avançada.
Figura 4.

Observacions de persones passejant gossos en funció del sexe i l’edat

La manca d’una triple interacció entre els tres factors comentada
anteriorment, ens permet eliminar el factor barri i tractar totes les dades
conjuntament. Això ens permetrà d’altra banda incrementar la mostra, que per
alguns barris ha estat
tat relativament baixa, i analitzar les dades tenint en compte
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només el sexe i l’edat en referència a com es comporten les persones quan
passegen els seus gossos.
Característiques dels gossos dels usuaris
S’observen diferències de mida de gossos dins el mateix barri i dins el
districte, així com diferències entre barris.
Com indica la següent gràfica (figura 5), en general, els gossos de mida gran
solen representar un 25% del total observats, tenint una màxima
màxima representació
en el barri de La Maternitat (32,4%) i una mínima a Pedralbes (20%). Quant als
gossos de mida mitjana, aquests esdevenen el 31,3% del total, amb una màxima
representació a Pedralbes (41,3%), i els gossos de mida petita, constitueixen el
grup més nombrós amb un 42% del total, amb una mínima representació
repr
a La
Maternitat (35%) i una màxima a Les Corts (44%).
Figura 5.
Percentatge observat durant l’estudi de la mida del gos en funció del barri i del
districte (G: gran; M: mitjana; P: petita).
Mida gossos
100%
90%
80%
70%
60%
G

50%

M

40%

P

30%
20%
10%
0%
Les Corts

Maternitat

Pedralbes

TOTAL

Comparant-ho
ho amb els resultats obtinguts de les enquestes, la relació entre
els percentatges segueix el mateix patró exceptuant els gossos de mida mitjana
que constitueixen un 39,53% del total dels gossos dels usuaris enquestats, en
detriment d’un 37,21% de mida petita i un 23,26% de mida gran, que baixen
respecte el percentatge extret de l’estudi.
Per tant, es pot extreure que els gossos de mida gran esdevenen el grup
menys nombrós (1/4 part del total de gossos), mentre que les mides petites i
mitjanes equiparen percentatges (essent un total de 3/4 parts del total).
Pel que fa a les races de gossos dels usuaris, aquesta s’ha fet a partir de les
enquestes als propietaris.
propietaris Els resultats es mostren a la següent gràfica (figura 6).
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Com s’observa les races més representatives són els gossos creuats o
petaners, els cockers, els yorkshire, els buldogs i els beagles, constituint,
aproximadament, la meitat de totes les races.
Figura 6.

Llistat, extret de les enquestes, de les races de gossos dels usuaris.

Creuat
Cocker
Bulldog
Yorkshire
Beagle
Caniche
Labrador
Pastor Alemany
Carlino
Bichon
Boxer
Dàlmata
Rottweiler
Pastor Belga
Chihuahua
Border Collie
Galgo
Pequinès
Pincher
Golden
Pastor català
Braco
Pincher
Padenco
Bullterrier
Scotish terrier
Ratoner
D'atura
Schaunzer
Pitbull
Santbernat
Husky
0

10

20

30

Dins el total, només s’han detectat dues races perilloses, Pit bull i Rodeller,
essent el 3,5% del total de gossos.
Influeixen el sexe i l’edat dels propietaris en el tipus de gos que es passeja?
Els homes tendeixen a passejar gossos més grans que les dones, mentre que
les dones acostumen a passejar gossos més petits (Interacció Sexe x Mida del
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gos: G = 30,6, p < 0,0001, g.l. = 2). L’edat també influeix en el tipus de gos que
es passeja, i els molt joves i els molt grans passegen gossos més petits que les
classes d’edat mitjana (Interacció Edat x Mida del gos: G = 41,3, p < 0,0001, g.l.
= 6). La triple interacció significativa (Sexe x Edat x Mida del gos: G = 13,2, p =
0,03, g.l. = 6) es pot interpretar
interpretar com que la mida del gos afecta
significativament a l’edat i al sexe de les persones que els passegen.
Figura 7.

Observacions de persones en funció del seu sexe i mida del gos que passegen

Figura 8.
Observacions de persones en funció de la seva edat
passegen
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Les enquestes realitzades als propietaris de gossos permeten confirmar la
tipologia dels gossos que freqüenten els parcs urbans segons el sexe i l’edat dels
seus propietaris. Així doncs, es pot apreciar que les persones grans tenen races
de gos més petites (sobretot en el cas de les dones), i que els homes porten
races més grans que les dones (70% i 30%, respectivament). Aquests resultats
coincideixen força amb els que es van obtenir a partir del mostreig.
Figura 9.
Mida dels gossos segons el sexe i l’edat dels seus propietaris (dades obtingudes a
partir de les enquestes)

Influeixen el sexe i l’edat dels propietaris en si es porten lligats el gossos
en els parcs?
Les dones porten els gossos lligats en una proporció significativament superior
que els homes2 (54,8% i 46,9%, respectivament; interacció Sexe x Gos lligat: G =
8,6, p = 0,003, g.l. = 1). Pel que fa a les classes d’edat, tant homes com dones
de mitjana edat porten els gossos deslligats en una major proporció que homes i
dones molt joves i molt grans (interacció Edat x Gos lligat: G = 24,4, p < 0,0001,
g.l. = 3).
La triple interacció no significativa
significativa (Sexe x Edat x Gos lligat: G = 3,2, p = 0,34,
g.l. = 3) posa de manifest que les freqüències observades no es veuen afectades
pel sexe i l’edat. Així doncs, es pot veure que tant els molt joves com els molt
grans d’ambdós sexes porten els gossos lligats en una proporció superior que les
persones de mitjana edat.

2

Recordem que l’ordenança municipal no prohibeix explícitament portar els gossos deslligats,
sempre i quan aquests estiguin controlats pel seu propietari.
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El mostreig de camp demostra diferències en les freqüències en que els gossos
es porten lligats en funció de la seva mida (interacció Lligat x Mida del gos: G =
20,5, p < 0,0001, g.l. =2). Així
Així doncs, els gossos petits es porten lligats amb més
freqüència (58,4%) que els gossos mitjans (48,7%) i grans (42,8%).
Figura 10. Observacions de persones passejant gossos en funció del sexe, l’edat, i de si porten
o no lligades les seves mascotes

propietaris dóna
dó
com a
Les dades obtingudes a partir de les enquestes a propietaris
resultat una elevada proporció de persones que responen afirmativament a la
pregunta, vostè porta el gos lligat? -sempre,
sempre, gairebé sempre, a vegades i mai -.
Un 80% dels enquestats afirma que sempre
sempre o gairebé sempre porta el gos lligat.
Aquest elevat percentatge obtingut a través de les enquestes contrasta amb el
resultat obtingut del mostreig realitzat als parcs, on només una mitjana del 50%
dels usuaris porten els gossos lligats. Malgrat aquesta discrepància aparent, sí
que s’observa un patró de freqüències semblant si considerem exclusivament la
categoria “sempre” i la comparem amb les dades del mostreig de camp,
ambdues mostren una correlació significativa (r = 0,79, p < 0,05). Com es pot
veure a la figura 10, el patró s’ajusta molt bé en el cas de les dones, i no tant en
el cas dels homes.
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Figura 11. Freqüència amb que els usuaris dels parcs porten els seus gossos lligats, en funció
de l’edat i el sexe (a partir de les enquestes realitzades)

Figura 12. Freqüència amb que els usuaris dels parcs porten els seus gossos lligats. Relació
entre els valors observats al camp (mostreig) i el resultat de les enquestes considerant
solament la categoria “sempre” (correlació r = 0,79, p < 0,05).
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Figura 13. Ranking de parcs/jardins pel que fa als percentatges de portar el gos lligat o
deslligat.

Gos lligat
J. D'Ernest Lluch
Campoamor
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Jardins Josep Munté
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MITJANA La Maternitat
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Maternitat
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MITJANA DISTRICTE
Valdívia
No

J. De les Infantes
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MITJANA Les Corts
Jardins Can Feu
Jardins de Gaietà Renom
Jardins de Bacardí
J.del Dr.Dolsa
MITJANA Pedralbes
Parc de la font dels ocellets
Can Cuiás
Joaquim Ruyra
Ignasi Barraquer
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En aquest gràfic hi ha representat el percentatge d’usuaris que portaven el
gos lligat (vermell clar) i deslligat (vermell fort) de tots els parcs estudiats.
També estan incloses la mitjana del Districte i les de cada un dels tres barris.
Els parcs on hi havia queixes sobre la presència d’un gran nombre de gossos
deslligats són: Els Jardins d’Ernest Lluch,
Lluch Jardins de Josep Munté,
Munté Jardins de la
Maternitat, Jardins
dins Clara Campoamor,
Campoamor Jardins de Valdivia, Plaça de les Corts,
Corts
Plaça Ignasi Barraquer, Jardins de les Infantes,
Infantes Jardins de St. Joan de Déu,
Déu Plaça
del Sòl de Baix i Jardins de Gaietà Renom.
Renom
Podem observar que la majoria de parcs amb queixes estan per sobre,
sobre o molt
propers, a la mitjana del Districte, fet que permet confirmar les denúncies
veïnals. L’únic parc on les queixes no estarien justificades és en la Plaça Ignasi
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Barraquer, on s’ha trobat el menor percentatge de gossos deslligats de tot el
Districte.
Pel que fa als cinc primers parcs amb els percentatges més elevats de gossos
deslligats observem que hi ha un parc on no hi havia queixes per part dels veïns
de la zona, els Jardins de William Shakespeare, amb un 60%.
Influeixen
nflueixen el sexe i l’edat dels propietaris
propietaris en si es recullen les femtes
fe
dels
gossos en els parcs?
Existeixen diferències en la proporció de femtes recollides en funció del sexe
dels propietaris (interacció Sexe x Recull femtes: G = 4,24, p = 0,03, g.l. = 1), i
també en funció de l’edat (interacció
(interacció Edat x Recull femtes: G = 14,4, p = 0,002,
g.l. = 3). Així doncs, les dones recullen més femtes que els homes (93,1% i
88,1%, respectivament). Es constata que el 91% de les persones recullen les
femtes del seus gossos. Encara que la taxa de recollida
recollida de femtes és molt
elevada, s’observa una davallada en el cas dels gossos més grans respecte dels
mitjans o petits. La triple interacció no és significativa (Sexe x Edat x Recull
femtes: G = 1,32, p = 0,72, g.l. = 3), i això es pot interpretar com que
qu el patró
de recollida de femtes dels gossos és independent del sexe i l’edat de la
persona, és a dir, homes i dones es comporten igual en funció de la seva edat.
Figura 14.

Taxa de recollida de femtes (%) en funció de la mida del gos
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Figura 15. Freqüència de persones que recullen les femtes dels seus gossos en funció del sexe i
l’edat dels propietaris

Per una altra banda el 92% dels enquestats afirmen que recullen sempre les
femtes dels seus gossos, coincidint totalment amb el que es va observar durant
el mostreig de camp, en que el 91% de les persones recollien les femtes del seus
gossos. Les dones semblen recollir més que els homes segons les enquestes (95% i
90%, respectivament), fet que també coincideix amb el patró de recollida
observat en el mostreig (93% i 88%, respectivament). També s'observa, tant en el
mostreig com en les enquestes, que són els homes joves el grup de població que
menys recullen els excrements, fins a un 30% en el cas del mostreig,
Figura 16. Freqüència de recollida de femtes dels gossos en funció
funció del sexe i l’edat dels seus
propietaris (a partir de les enquestes realitzades)
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Figura 17. Freqüència amb que els usuaris dels parcs recullen les femtes dels seus gossos.
Relació entre els valors observats al camp (mostreig) i el resultat de les enquestes
considerant
siderant solament la categoria “sempre” (correlació r = 0,78, p < 0,05).

En una enquesta realitzada a la ciutat de Barcelona3 a la ciutadania en
general sobre la tinença responsable d’animals de companyia, aquests opinaven
que el 65% dels gossos embruten els carrers amb les seves femtes, que el 15%
dels propietaris de gossos no estan suficientment atents i que el 6,9% pensa que
ocasionen molèsties als veïns.
veïns

3

Segons dades elaborades pel Departament d’Estudis i Avaluacions (IMI) per a l’Agencia de Salut
Pública
ica en l’enquesta Omnibus de 2003.
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Figura 18.

Ranking de parcs/jardins pel que fa als percentatges de recollida de femtes.
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En aquest gràfic hi ha representats el tant per cent d’usuaris que recollien els
excrements (vermell clar) i els que no ho feien (vermell fort) de tots els parcs
estudiats. També estan incloses la mitjana del Districte i les de cada un dels tres
tr
barris.
Els parcs on hi havia queixes sobre la presència d’un gran nombre
d’excrements de gossos són: Els Jardins d’Ernest Lluch, Jardins de Josep Munté,
Plaça Can Bacardí, Jardins de la Maternitat, Jardins Clara Campoamor, Jardins
de Valdivia, Plaça de les Corts, Plaça Ignasi Barraquer, Jardins de les Infantes,
Jardins Olga Sacharoff, Jardins de St. Joan de Déu, Plaça del Sòl de Baix i
Jardins de Gaietà Renom.
En aquest cas veiem que no hi ha una clara divisió entre els parcs amb
denúncies i els que no en tenen. Dins dels cinc primers parcs amb el percentatge
més elevat d’usuaris que no recullen els excrements trobem tres jardins amb
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queixes (Olga Sacharoff, Josep Munté i Can
Can Bacardí) i dos que no tenien cap
denúncia veïnal (Jardins de Can Feu i Jardins de la Font dels ocellets).
Podem observar que en el cas de la Plaça Ignasi Barraquer i Gaietà Renom, les
queixes no semblen justificades ja que tenim un percentatge de recollida
recoll
d’excrements del 100%.
Si ordenem els parcs tenint en compte el nombre d’excrements per superfície
obtenim el següent rànking de parcs:
Figura 19.

Ranking
nking parcs/jardins en referència al nombre d’excrements per cada 1000m2.

Femtes/1000m2
Olga Sacharoff
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Valdívia
Parc de les Corts
Campoamor
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Ignasi Barraquer
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En aquest gràfic tenim representats en groc els parcs on hi havia denúncies
veïnals, i en negre els que no hi havia queixes per excrement de gossos.
Com en l’anterior cas veiem que dins dels cinc primers jardins amb el nombre
més elevat de femtes per superfície trobem només dos parcs amb queixes
prèvies per part dels veïns (Olga Sacharoff i Ernest Lluch) i tres que no en tenien
(Can Cuiàs, Can Feu i William Shakespeare).
Influeixen el sexe i l’edat dels propietaris
propietaris en l’ús de les àrees per a
gossos/pipicans en els parcs?

Diagnosi del civisme al Districte de les Corts

Associació Ecoima

26

Existeixen diferències en la proporció de gossos que utilitzen aquestes àrees
en funció del sexe del seu propietari (interacció Sexe x Utilització pipican: G =
5,50, p = 0,01, g.l. = 1), i també en funció de l’edat (interacció Edat x
Utilització pipican: G = 8,1, p = 0,04 g.l. = 3). És interessant constatar que la
utilització del pipican o àrees per a gossos disminueix amb l’edat dels seus
propietaris, essent aquest patró molt marcat en el cas dels homes, que en
aquest cas semblen utilitzar molt més que les
les dones aquestes installacions
(32,7% i 21,6%, respectivament). Malgrat això, la utilització dels pipicans es pot
considerar força baixa, amb un total del 27% de persones que l’utilitzen. La
categoria d'edats 60-80
80 és el grup que menys utilitza aquestes installacions, 80%
en el cas dels homes i 90% en el de les dones. La triple interacció no
significativa (Sexe x Edat x ús pipican: G = 0,70, p = 0,87, g.l. = 3) es pot
interpretar com que el patró d’utilització del pipican pels gossos és independent
del sexe i l’edat de la persona, és a dir, homes i dones es comporten igual en
funció de la seva edat.
Figura 20.

Freqüència d’ús del pipican pels gossos en funció del sexe i l’edat dels propietaris

Aquestes tendències s’han d’interpretar amb precaució en el cas dels
d
homes
joves ja que la mostra és molt baixa i les freqüències poden estar condicionades
per un efecte de l’atzar. Això és degut a que solament una tercera part dels
parcs visitats tenen pipican, i per tant la mostra es redueix considerablement.
L’ús dell pipican també es veu condicionat per la mida del gos, de tal manera
que els gossos grans i mitjans l’utilitzen més que els gossos petits (interacció
Mida del gos x Ús pipican: G = 26,1, p < 0,0001 g.l. = 2). Així doncs, únicament el
12% dels gossos petitss utilitzen el pipican, mentre que els gossos grans i mitjans
ho fan en un 35% dels casos.
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Figura 21.

Freqüència d’ús del pipican en funció de la mida dels gossos

D’altra banda, la recollida de femtes i l’ús del pipican es troben relacionats, i
les persones que méss l’utilitzen també són les que tendeixen a recollir amb més
freqüència les deposicions dels seus gossos, denotant un comportament més
cívic.
Figura 22.

Freqüència d’ús del pipican en funció de si es recullen les femtes dels gossos

Únicament el 15% dels enquestats reconeix utilitzar el pipican regularment
(categories “sempre” i “gairebé sempre”), mentre que el 40% dels enquestats
reconeix que mai utilitza el pipican. Homes i dones utilitzen aquest servei de
manera semblant en funció de l’edat, essent més utilitzat per persones de
mitjana edat o gran, i molt poc utilitzat pels joves. Aquests resultats són
lleugerament més baixos que els obtinguts en el mostreig de camp, amb una
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mitjana del 27% de persones que utilitzen el pipican. En aquest
aquest cas els grups
d'edats
'edats més joves d'ambdós sexes gairebé no utilitzen aquestes installacions. Els
grups de gent més gran coincideixen amb el mostreig fet als parcs.
parcs
Figura 23. Freqüència d’utilització del pipican pels gossos segons les enquestes realitzades als
propietaris en els parcs del districte de les Corts

La majoria dels propietaris creu que hi ha pocs pipicans al seu barri (64%), i
solament el 13% considera que n’hi ha suficients o molts. És sorprenent que hi ha
propietaris que desconeixen l’existència
l’existència de pipicans al seu barri (12%). Els joves
creuen que hi ha pocs pipicans, però també són els que en fan menys ús.
S’observa una relació bastant clara entre la freqüència d’utilització dels pipicans
i el coneixement de l’existència d’aquestes installacions.
installacions. El desconeixement
pot portar a la infrautilització dels pipicans. Les causes que s’addueixen per no
portar els gossos als pipicans són principalment que són molt petits, estan molt
bruts, i que a vegades s’hi produeixen baralles amb altres gossos.
Figura 24.

Resposta dels propietaris de gossos a la pregunta “¿Hi ha prou pipicans al barri?”
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El coneixement de les àrees d’esbarjo es pot considerar baix per part dels
propietaris de gossos (43,6%), si bé existeixen clares diferències en funció de
l’edat. Així doncs,
oncs, a mesura que augmenta l’edat existeix un major coneixement
de les àrees d’esbarjo, i aquest patró és semblant entre sexes. El 26,3% dels
joves coneixen les àrees d’esbarjo, mentre que el 56,6% de les persones grans
les coneixen. Homes i dones coneixen
coneixen les àrees d’esbarjo per un igual (45,6% i
41%, respectivament).
Malgrat això, existeixen clares diferències en el coneixement de les àrees
d’esbarjo per part dels propietaris de gossos en funció del parc, i en alguns casos
el coneixement és superior al 90% dels enquestats (parcs de Bacardí i els
ocellets), mentre que en altres parcs hi ha un total desconeixement (parcs de
les Corts, Sant Joan de Deu).
Figura 25. Grau de coneixement de les àrees d’esbarjo per a gossos en funció del sexe i l’edat
dels seus propietaris

Una petita proporció dels propietaris considera que hi ha suficients àrees
d’esbarjo per a gossos al seu barri (9,2%), mentre que el 39,6% considera que
n’hi ha poques. Malgrat això, la meitat dels enquestats (51,1%) no sap o no
contesta a la pregunta,
nta, constatant un desconeixement sobre l’existència
d’aquestes àrees en bona part dels enquestats. Sembla ser que els joves són els
que tenen major desconeixement d’aquestes àrees.
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Figura 26. Resposta dels propietaris de gossos a la pregunta “¿Hi ha prou àrees d’esbarjo al
barri?”

Més de la meitat dels propietaris enquestats reconeixen que no utilitzen mai
les àrees d’esbarjo per a gossos (55,6%), fet que contrasta fortament amb les
persones que l’utilitzen sempre (15,1%). Dins d’aquest darrer grup,
gru sembla que
la utilització de les àrees d’esbarjo per a gossos augmenta amb l’edat dels
propietaris, fet que a la vegada es pot relacionar amb el grau de
desconeixement d’aquestes àrees pels més joves.
Figura 27. Resposta dels propietaris de gossos a la pregunta “¿Utilitza
“¿Utilitza les àrees d’esbarjo pels
gossos?”
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Figura 28. Ranking
nking de parcs/jardins pel que fa als percentatges d’ús dels pipicans de les
mostres observades.
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En aquest gràfic hi ha representats el tant per cent d’usuaris que utilitzaven
els pipicans i els espais d’esbarjo per a gossos (vermell clar) i els que no ho feien
(vermell fort) de tots els jardins estudiats.
S’observa que en els jardins de Can Feu, la majoria d’usuaris no utilitzen el
pipican (90% aproximadament). A més, s’ha vist que és un dels parcs
p
amb més
femtes per superfície, i que el percentatge de gent que no recu
recull els excrements
és un dels més elevats. Així que es pot dir que els usuaris d’aquest
aquests jardins no
tenen actituds massa cíviques pel que fa referència al tema de les femtes.
L’únicc parc, de tots els estudiats amb presència de pipican, on més dels 50%
dels propietaris l’utilitzen és el de la Plaça de les Corts.
Corts Malgrat tot, no és un
dels parcs
arcs observats més net.
Influeixen el sexe i l’edat dels propietaris en el deteriorament de la
vegetació pels gossos en els parcs?
El 60% dels gossos del Districte trepitgen la gespa dels parcs en algun moment
del passeig. Els gossos de les persones grans trepitgen menys la gespa del parcs
(50%) i els dels joves la trepitgen més (65%). S’observen diferències en funció de
l’edat de la persona (interacció Edat x Trepitja gespa: G = 14,6, p = 0,002, g.l. =
3), mentre que no en el cas del sexe (interacció Sexe x Trepitja gespa: G = 0,02,
p = 0,87, g.l. = 1). La triple interacció no significativa (Sexe x Edat x Trepitja
gespa: G = 4,4, p = 0,22, g.l. = 3) es pot interpretar com que el patró de
d
trepitjar la gespa dels parcs pels gossos és independent del sexe i l’edat de la
persona que els porta, és a dir, homes i dones es comporten igual en funció de la
seva edat.
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Figura 29. Proporció en que els gossos trepitgen la gespa dels parcs en funció de l’edat i el
sexe dels seus propietaris

Hi ha diferències en el grau en que es malmet la vegetació dels parcs pels
gossos en funció de l’edat dels seus propietaris (interacció
(interacció Edat x Malmet
vegetació: G = 9,5, p = 0,02, g.l. = 3), mentre que no n’hi ha en el cas del seu
sexe (interacció Sexe x Malmet vegetació: G = 0,50, p = 0,47, g.l. = 1). La triple
interacció no significativa (Sexe x Edat x Trepitja gespa: G = 4,5, p = 0,21, g.l. =
3) es pot interpretar com que el grau en que es malmet la vegetació dels parcs
pels gossos és independent del sexe i l’edat de la persona que els porta, és a dir,
homes i dones es comporten igual
i
en funció de la seva edat.
de grups
En general, es pot observar que són els gossos de les persones del
d’edat més grans les que malmeten la vegetació en una proporció inferior (5%)
que els gossos de les classes més joves (9%), si bé és necessari comentar que
només el 7% de les observacions realitzades
realitzades es corresponen amb gossos que
malmeten la vegetació dels parcs. També s'ha de dir que la destrucció de la
vegetació, generalment gespa, es produeix quan el gos rasca amb les potes del
darrera
rrera o fa forats amb les del davant.
da
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Figura 30. Proporció en que els gossos malmeten la vegetació dels parcs en funció de l’edat
dels seus propietaris
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Figura 31. Ranking de parcs/jardins pel que fa als percentatges de gossos que trepitgen la
gespa.
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En aquest gràfic hi ha representat el percentatge d’usuaris que deixaven que
el seu gos trepitgés la gespa (vermell clar) i els que no ho feien (vermell fort) de
tots els parcs estudiats. També estan incloses la mitjana del Districte i les de
cada un dels tres barris.
Els parcs on hi havia queixes sobre la presència d’un gran nombre de gossos
trepitjant la gespa són: Els Jardins de la Maternitat i Jardins Clara Campoamor.
En aquest cas sí que observem que els dos parcs amb queixes prèvies es
troben situats a baix de tot de la taula, que
qu és on hi ha representats
esentats els jardins
j
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amb més percentatge d’usuaris que deixaven als seus gossos anar lliurement per
on volguessin.
En el cas dels Jardins de Clara Campoamor podem veure que hi ha una relació
entre la quantitat de gossos deslligats i el percentatge de gossos
gossos que trepitgen la
gespa, en ambdós casos molt elevats. En el cas de la Maternitat, s’observa que
el percentatge de gossos deslligats és una mica inferior al 50%, no obstant més
del 90% dels propietaris deixen que els seus gossos trepitgin la vegetació. Això
podria ser perquè gairebé tota la superfície del parc és gespa.
Els altres dos parcs amb més nombre de gossos trepitjant la vegetació són els
Jardins d’Olga Sacharoff i els de William Shakespeare. El motiu és que tots dos
parcs són tot gespa, excepte un petit caminet que passa pel mig, així que és
inevitable que no es trepitgi.
Figura 32. Ranking de parcs/jardins pel que fa als percentatges de gossos que malmeten la
vegetació.
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En aquest gràfic hi ha representats el tant per cent de gossos que malmetien
la vegetació (vermell clar) i els que no ho feien (vermell fort) de tots els parcs
estudiats. També estan incloses la mitjana del Districte i les de cada un dels tres
barris.
El parc on hi havia queixes sobre desperfectes en la vegetació a causa dels
gossos era els Jardins d’Ernest Lluch. Observem que aquest està situat a mitja
taula, només el 5,8% dels gossos causaven algun desperfecte en la vegetació. No
obstant, és un valor elevat si tenim en compte que tot l’espai verd està protegit
per un tancat.

Durant l’enquesta, també es va preguntar als propietaris quins problemes
podien ocasionar els seus gossos. El 65,4% creuen que els seus gossos no
comporten cap problema, el 17,9% pensen que sí, que embruten els parcs, el
8,9% que molesten a la resta d’usuaris sense gos, el 6,1% opinen que fan massa
xivarri i el 1,7% que malmeten la vegetació.
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RESULTATS PER PARCS I JARDINS
Barri de Les Corts
Jardins de Clara Campoamor
Jardins de dimensió mitjana, d’uns
5000m2, amb forma rectangular i amb
un entorn divers. Pel nord delimita
amb l’Avinguda Diagonal; per l’est i
l’oest amb edificis d’oficines i
comerços i, pel sud, amb zona
residencial. És un parc que queda ben
delimitat
per
aquests
quatre
elements, que li proporcionen ombra
en determinats moments del dia, fent
que el nombre d’arbres quedi
únicament reduït al seu perímetre. La
zona
central
és
constituïda
principalment per una estructura lleugerament elevada i coberta de gespa,
acompanyada per una font a la part nord. No existeix ni àrea infantil ni zona
reservada als gossos, encara que el passeig interior no és pavimentat.
Durant la jornada d’estudi s’han observat un total de 45 usuaris o propietaris
amb els seus gossos. Hem de dir que aquests propietaris, en la majoria dels
casos, són les mateixes persones que repeteixen al llarg del dia diferents cops.
La proporció de sexes és semblant, en homes del 48,9% i en dones del 51,1%.
Respecte a l’edat, es troba una majoria entre els grups de 20-40 anys (44,4%)
i 40-60 anys (37,8%) en detriment dels grups de >60 anys, amb un 15,6%, o els
més joves (<20 anys, 2,2%). Per la mida dels gossos es denota que la majoria són
de mida petita (35,6%) i mitjana (44,4%).
En referència a les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’ha observat que
el 73,3% dels individus no porta el gos lligat i un 77,8% dels usuaris permet que el
seu gos trepitgi la gespa. Per altra banda han estat detectats un 90,5% d’usuaris
que recullen les femtes del seu gos i s’han comptabilitzat un total de vuit
excrements no recollits en tot el parc. En relació als desperfectes que poden
causar el gossos en la vegetació en el 93,3% del casos no se n’ha observat cap
problemàtica.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins tenen reclamacions per excés d’excrements i de gossos
deslligats. En referència al primer cas, la proporció de deposicions en superfície
als jardins és força similar a la mitjana obtinguda del districte, un fet molt
semblant al que succeeix amb el percentatge d’usuaris que recullen els
excrements. Per tant, encara que un de cada deu usuaris amb gossos no recull
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les femtes, no es classificaria com un dels jardins amb més brutícia (1,97
femtes/1000m2).
Pel que respecta al segon cas, el percentatge de gossos deslligats representa
un dels valors més alts dels casos estudiats, molt per damunt de la mitjana del
districte, d’un 42,9%, i de la mitjana del barri de Les Corts, d’un 39,9%. En
quant al percentatge de casos en que els gossos trepitgen la gespa és també
molt elevat, supera la mitjana en més d’un 10%.
Les àrees més properes d’ús per a gossos es troben ubicades als Jardins de la
Font dels Ocellets i als Jardins de Can Feu. Potser caldria una àrea amb pipican
o zona d’esbarjo compresa entre aquests jardins i els jardins de Valdivia.
Una dada interessant obtinguda durant l’estudi és l’observació directa de
gossos deslligats que entraven dins la font del jardí. Es una actitud que no tots
els usuaris del parc veuen amb bons ulls, sobretot en el casos en que els gossos
fan les seves necessitats dintre de la font (acció observada in situ). Per últim es
confirma que alguns usuaris que porten els gossos deslligats els deixen jugar
lliures, corrent per la zona de gespa.
Per altra banda, cal esmentar els elements de conflictivitat veïnal ocasionats
durant la Festa Major de Les Corts; doncs l’espai es converteix en punt de reunió
pels joves al coincidir amb els concerts organitzats, fet que provoca soroll i una
elevada presència de deixalles. Aquestes deixalles acostumen a fer-se evidents
al matí següent, quan la zona és abandonada per tots aquests grups i és
aleshores quan els equips de neteja actuen per retornar l’espai al seu aspecte
habitual. En aquest cas, doncs, són fets molt puntuals durant l’any i que
gaudeixen d’una gran acceptació per part del veïnat, com ho demostra la manca
de queixes per aquests motius a la zona. No obstant, les observacions realitzades
durant la sortida nocturna de l’estudi han permès detectar la presència d’un
grup reduït (un total de 4 individus) de joves bevent begudes alcohòliques a
l’interior dels jardins.

Jardins de Valdivia
Jardins de forma quadrada i mida
reduïda, amb una àrea de 3031m2,
aquests jardins són molt propers als
de Clara Campoamor. Presenten un
sòl sorrenc sense pavimentar i uns
tapissos de gespa a la part central
que acompanyen una petita font
d’aigua. És un parc molt proper a
zones comercials amb freqüències de
pas més altes, pel que el seu ús és
dual, essent més propi el veïnal per
passejar el gos en zones properes a
les residencials, però sense oblidar
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aquell ús menys habitual que en fan usuaris de les zones més comercials. No
disposa ni d’àrea infantil ni d’àrea destinada als gossos.
La quantitat de propietaris observada durant l’estudi als jardins és de 50. La
proporció de sexes observada indica un major nombre de dones, 76%, que
d’homes, 24%. la proporció de dones en aquest jardí és superior a la mitja.
En referència a l’edat dels propietaris, els grups d’edat majoritaris són els
compresos entre els 20-40 anys (38%), 40-60 anys (34%) i majors de 60 anys
(26%), amb un nombre baix de joves (<20 anys, un 2%). No s’aprecia una gran
variació en la mida dels gossos, trobant un 28% de gossos de mida petita, un 38%
de mida mitjana i un 34% de mida gran.
Analitzant les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’observa que el 42%
dels gossos van deslligats, i que un 36% dels usuaris permet que el seu gos
trepitgi la gespa. Durant l’estudi s’ha detectat un 94,1% de propietaris de gossos
que recullen les femtes del seu gos, comptabilitzant un total de set excrements
no recollits. En relació als desperfectes que poden causar els gossos en la
vegetació en el 88% del casos no se n’ha observat cap problemàtica.
Anàlisi de les problemàtiques
Les queixes rebudes en aquesta zona per part d’altres usuaris tornen a incidir,
igual que passava en els Jardins de Clara Campoamor, en l’elevada presència
d’excrements que es poden trobar quan hom passeja per aquest, així com l’alt
nombre de gossos deslligats.
Així mateix, tal com succeeix en el cas anterior, tant les femtes
comptabilitzades en superfície (2,31 per cada 1000m2) com el percentatge
d’usuaris de gossos que recullen els excrements són molt semblants a les
mitjanes del districte i del barri. Aquests jardins, doncs, no es classificarien com
una de les zones amb més problemàtica.
En quant als gossos deslligats, la zona segueix el patró de la resta del districte
i del barri: aproximadament el 43% dels animals acostumen a anar deslligats,
segons resultats de les dades
observades en el districte.
On no existeixen queixes, però
durant l’estudi apareixen dades a
destacar, és en la problemàtica de
trepitjar la gespa, on només el
36% dels propietaris permeten als
seus gossos trepitjar-la, un dels
percentatges més baixos. A més a
més, s’ha observat que hi ha un
nombre important de gossos que
utilitzen la font d’aigua central
com a àrea d’esbarjo o remull, un
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aspecte a considerar i sobre el qual s’hi poden prendre mesures per tal de
minimitzar-lo o eradicar-lo.
Les altres queixes rebudes fan referència a la trobada de grups; malgrat
durant la jornada d’estudi nocturna no s’evidenciés la presència d’aquests, sí
que és cert que durant l’estudi coincidint amb la jornada de Festa Major de Les
Corts, la presència de grups va ser constatable, comptabilitzant un grup
nombrós, de 15 joves entre 16 i 18 d’anys, fent consum de begudes alcohòliques
i de substàncies estupefaents. També es va detectar durant la tarda un home
>60 i un de 20-40 anys consumint begudes alcohòliques.

Plaça de Les Corts
Zona àmplia, al voltant dels
9300m2, de forma més aviat
quadrangular i aspecte obert.
Flanquejada a l’oest pel carrer
Numància i a l’est pel carrer de
Nicaragua, la resta de costats els
cobreixen edificis residencials. La
presència d’arbres s’ajusta al
perímetre de la plaça i a la part
central, on segueixen el canal
d’aigua que recorre la plaça de
manera transversal, d’oest a est,
amb
camins
de
sorra
que
l’acompanyen i que estan farcits de
bancs. A mesura que hom s’allunya
d’aquesta part central hi ha un
conjunt de terrasses o bancals,
delimitats per tanques de vegetació
que generen una separació de
l’espai i ajuden a donar sensació de
grandesa i volum. Compta amb dues
àrees separades per a jocs infantils,
així com d’una àrea d’esbarjo per a
2
gossos de dimensions considerables (434m ), si la comparem amb la d’altres
parcs.
A nivell d’usuaris, a la plaça de les Corts la mida de la mostra és força
important, amb un total de 97 persones. De la relació entre sexes se n’obté un
percentatge del 55,7% per les dones i d’un 44,3% pels homes, corroborant la
tendència observada d’una major presència femenina al districte.
La distribució per edats és força desigual, tenint present que el 55,7% dels
observats s’inclouen en el grup d’edat entre 20-40 anys. Una majoria que queda
molt allunyada del segon grup amb presència, amb un 25,7%, representant el
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grup d’edat entre 40-60 anys. Amb un 10,3% es troben els >60 anys, mentre que
el 8,2% és el que correspon als <20 anys.
Per mida del gos les dades no mostren grans diferències. Així, per a mides
mitjanes, les dades els atorguen el 36% del total d’observacions, molt a prop del
33% per a mides petites i del 31% de mides grans.
Respecte als hàbits dels propietaris, s’observa que el 43,3% porta els gossos
deslligats. També és nombrós el percentatge de gossos que trepitgen la gespa,
un 52,6%. En el 92,8% de les observacions els gossos no malmeten la vegetació.
En el cas de la recollida de femtes, un 90,4% dels usuaris recullen les deposicions
dels seus gossos. En tota la plaça s’han trobat 19 excrements en total.
Respecte a l’ús de la zona d’esbarjo per a gossos, s’ha de constatar que el
53,3% dels usuaris del gossos no utilitzen habitualment aquesta zona.
Anàlisi de les problemàtiques
Encara que els resultats de les
dades mostren que les queixes
rebudes sobre els gossos es
confirmen, aquesta plaça té un
percentatge de gossos deslligats
i d’usuaris que recullen les
femtes força semblant a la
mitjana del barri i del districte.
A més a més, no es troba dins
dels parcs amb més excrements
per superfície (2,02 per cada
1000m2), ni s’han trobat indicis
de xivarri ni baralles per part
dels gossos, tal i com consta a
les demandes.
Quan a l’ús del pipican, el percentatge dels observats que hi entren és el més
elevat de les àrees estudiades, encara que els resultats de les enquestes no ho
evidencien. Segons la resposta dels enquestats, més del 70% no duu “mai” el seu
gos al pipican (29,41%) o el duu “a vegades” (41,17%); tot i així, no donen
resposta, en una àmplia majoria, a el “per què no el duen”. Segurament, el
nombre reduït d’usuaris amb gossos observats durant l’estudi, no ha esdevingut
suficient per constatar una tendència clara sobre l’ús del pipican i, per tant, en
aquest cas, no es pot afirmar que sigui el parc amb un percentatge més alt d’ús
del pipican.
En canvi, pel que fa a les queixes per actes incívics, vàrem observar, durant la
sortida nocturna, una gran quantitat de grups que es reunien a l’interior de la
plaça per beure alcohol, fumar cànnabis o exhibir les seves habilitats com
skaters. Fins a 5 grups diferents, amb un total de 25 persones, es varen poder
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comptabilitzar. També s’ha de comentar l’observació directa de bancs trencats i
d’altres precintats, així com acumulació de brutícia en alguns dels bancs.

Plaça Ignasi Barraquer
És una de les àrees més
reduïdes de tot el Districte, amb
poc més de 3000m2. Plaça de
forma quadrangular, amb una
àrea de jocs infantils àmplia.
Tota l’àrea central presenta un
recobriment arbori del qual en
resulta una ombra que cobreix la
majoria d’àrea útil de la plaça,
que compta amb tapissos de
gespa tancats per vegetació de
mitja alçada que s’entrellacen
per
carrers
interiors
pavimentats. És una zona que
permet esponjar l’urbanisme
compacte i en alçada de l’entorn més proper, combinant l’àrea residencial amb
una zona de comerç de gran afluència.
No presenta àrea d’ús exclusiu per a gossos, absència que pot ser deguda per
la proximitat amb els Jardins Joaquim Ruyra, que sí compten amb pipican.
La mostra total de propietaris de gossos observada en el parc és de 60. Els
usuaris de la zona d’estudi tenen una sex-ratio superior a les dones,
representant els homes un 40% i les dones un 60%.
Referent a l’edat dels propietaris els grups d’edat majoritaris són de 40-60
anys (38,3%) i >60 anys (31,7%), respecte un 21,7% en el grups de 20-40 anys i un
nombre encara més baix de joves (<20 anys 8,3%). Respecte a la mida dels
gossos, es troben en major proporció gossos de mida petita (46,7%), per un 35%
de mida mitjana i un 18,3% de mida gran.
Analitzant les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’ha observat que el
73,3% dels usuaris permet que el seu gos trepitgi la gespa i que el 10,2% dels
propietaris de gossos no els porten lligats. Durant l’estudi no s’ha detectat cap
usuari que no reculli les femtes del seu gos, tot i que s’han comptabilitzat un
total de dos excrements no recollits. En relació als desperfectes que poden
causar el gossos en la vegetació en el 95% del casos no s’ha observat cap
problemàtica.
Anàlisi de les problemàtiques
Les queixes rebudes fan referència a les deposicions i als gossos deslligats. Pel
que fa al percentatge d’amos que recullen els excrements dels seus animals, els
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resultats mostren com la totalitat d’aquests els recullen. A més a més, aquests
jardins estan classificats com un dels menys bruts en relació a la seva superfície
(0,59 femtes/1000m2).
En quant als gossos deslligats, encara que se n’han observat casos, el
percentatge és el més baix de les zones estudiades (només un de cada deu
usuaris duu el gos deslligat).
Hom considera, per tant, que ambdues queixes no estan del tot justificades,
tot i que sí es van detectar gossos deslligats i excrements sense recollir en
aquest parc.
Encara que no hi ha altres greuges per brutícia, cal esmentar que es varen
observar certes zones dels jardins amb deixalles escampades pel terra.

Jardins Joaquim Ruyra
Aquests jardins són molt propers
a la Plaça Ignasi Barraquer, són en
essència l’espai verd del que
disposa aquesta zona del Districte.
D’una dimensió mitjana, uns 5100
m2, són uns jardins completament
sorrencs, amb zones entapissades
per vegetació i amb dues àrees
diferenciades. Una de marcada
tendència al foment del lleure,
amb àrea de jocs infantils, i una
altra, aquesta amb vegetació
arbòria més densa per propiciar la
presència d’ombra, destinada a un espai de descans i tranquillitat. Malgrat que
en les dades del Districte de les Corts s’afirma de l’existència d’un pipican en el
nostre estudi no es va poder detectar.
La quantitat de persones amb
gossos mostrejades és de 45. La
ràtio de sexes és superior en el cas
de les dones (73,3%) que no pas en
els homes (26,7%).
Respecte a l’edat dels usuaris
els grups d’edat majoritaris són de
20-40 anys (31,1%), 40-60 anys
(28,9%) i >60 anys (35,6%), en
detriment dels grups més joves
(<20 anys 4,4%). La mida dels
gossos dels usuaris en la seva
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majoria són petis (44,4) o grans (35,6%), amb menor nombre de gossos mitjans
(20%).
En referència a les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’ha observat que
el 13,3% dels gossos anaven deslligats i un 53,4% dels usuaris permet que el seu
gos trepitgi la gespa. Durant l’estudi no s’ha detectat cap usuari que no reculli
les femtes del seu gos, no obstant s’han comptabilitzat un total de vuit
excrements no recollits. En relació als desperfectes que poden causar el gossos
en la vegetació en el 91,1% del casos no s’observa cap destrossa.
Anàlisi de les problemàtiques
En aquests jardins no consta cap queixa relacionada amb els gossos. Resulta
evident a l’observar tant el percentatge de propietaris que recullen les femtes
(la totalitat dels observats), com els dels gossos deslligats, un dels percentatges
més baixos dels casos estudiats, i que no es troba classificat com una de les
zones amb més brutícia.
Per altra banda, sí que hi ha hagut queixes sobre problemes originats per la
trobada de grups a l’interior dels jardins. Durant la sortida nocturna no s’ha
pogut confirmar ja que no es va observar cap grup a l’interior d’aquests.

Jardins de les Infantes
És
un
jardí
de
dimensió
important, amb més de 7300 m2
d’àrea útil. Limitant amb un centre
escolar al nord, és un espai verd de
referència a la zona del barri de Les
Corts. Disposa d’àmplies zones
destinades al lleure infantil, a la
pràctica de la petanca i el pingpong, i també una zona a l’extrem
sud-est on s’hi poden dur a terme
diferents
esports
en
pista
pavimentada. El recobriment arbori
és mitjà, permetent que l’ombra
segueixi els traçats interns de comunicació, sorrencs tots ells, formant un
continu al llarg del parc. No existeix, malgrat la seva dimensió, cap àrea
dedicada als gossos, tot i que és freqüent trobar illes verdes que accentuen el
contrast entre la coloració verdosa de la gespa i el to marró adquirit per la sorra
o grava.
El mostreig s’ha basat en 124 usuaris observats. La proporció de sexes és
semblant, sent en homes del 45,2% i del 54,8% en dones.
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Els grups d’edat més representats són els de 40-60 anys (37,9%) i de 20-40
anys (38,7%). Per altra banda es troben en menor proporció el grup de joves (<20
anys 9,7%) i de grans (>60 anys 13,7%).
Respecte a la mida dels gossos, es troben majoritàriament gossos de mida
petita (48,4%), respecte un 34,7% de mida gran i una menor proporció de gossos
de mida mitjana, amb un 16,9%.
Analitzant les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’ha observat que el
58,9% dels propietaris del gossos els porten lligats i el 52,9% dels usuaris permet
que el seu gos trepitgi la gespa. Durant l’estudi s’ha detectat que el 96,6% dels
usuaris recull les femtes del seu gos, però cal tenir en compte que s’han
comptabilitzat un total de vint excrements no recollits. En relació als
desperfectes que poden causar els gossos a la vegetació, en el 94,4% dels casos
no se n’ha observat cap.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins tenen reclamacions per excrements i gossos deslligats. En
referència a la primera queixa, el nombre d’excrements comptabilitzats per
superfície és lleugerament superior a la mitjana (2,73 femtes/1000m2); no
obstant, el percentatge d’usuaris observats que recullen les femtes dels seus
gossos és superior a la mitjana del districte i del barri, essent un dels
percentatges més elevats dels estudiats. En referència a la segona, el
percentatge de propietaris que duen el seu animal deslligat és similar a la
mitjana del districte i del barri.
Pel que fa l’ús del pipican, el qual es troba als jardins contigus (Can Cuiàs), a
no més de 50 metres de distància, els enquestats, en una àmplia majoria,
contesten que duen “a vegades” el seu animal a aquestes àrees per a gossos.
Aquest paupèrrim ús (recordar que només tres de cada deu usuaris que van als
jardins veïns entren dins el pipican) es dóna a causa que els propietaris dels
gossos troben que aquella àrea es troba massa bruta o les seves mides són massa
reduïdes.
A aquesta situació se l’hi ha d’afegir que s’han observat moltes zones de
gespa amb extenses clapes causades, segurament, per gossos. En aquest cas tant
el percentatge de gossos que trepitgen la gespa com el percentatge d’aquests
que malmeten la vegetació són superiors a la mitjana del districte i barri. També
s’ha observat un gran nombre de papereres força plenes i moltes àrees plenes de
deixalles pel terra (papers, envasos, ampolles de vidre...) i pintades a parets i
arbres. A més a més, durant la nit (tant dins el període de Festes de Les Corts
com durant una vigília qualsevol de cap de setmana), s’ha pogut constatar la
presència de grups que es reuneixen en els jardins per beure alcohol (grups més
nombrosos entre 13 i 15 persones) i fumar substàncies estupefaents (grups més
reduïts entre 4 i 5 persones), amb un total de més de 40 individus observats.
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Jardins de Can Cuiàs
De forma triangular, els Jardins
de Can Cuiàs presenten una àrea
d’uns 2800m2. Són, en un sentit
més pràctic, l’espai d’esbarjo per
a gossos que no apareix als
Jardins de les Infantes, jardí amb
el que limita al seu sector oest.
La seva proximitat els permet
complementar
les
diferents
funcions ambientals i socials que
ha de permetre un espai com
aquest dins el teixit urbà, de
manera que a Can Cuiàs sí que
s’hi delimita una àrea d’esbarjo
2
per a gossos de 192m . La finalitat no és altra que la de fomentar el passeig amb
animals de companyia en aquest jardí amb el pretext d’alliberar els Jardins de
les Infantes de la massiva presència de gossos, i permetre que l’espai de lleure
infantil es dediqui exclusivament a aquest fi. És per això que aquest parc
presenta un perfil majoritàriament sorrenc i amb una cobertura arbòria mitjana,
fonamentalment perimètrica, amb zones d’ombra coincidint amb la disposició
dels bancs pel descans de l’usuari.
El mostreig s’ha fet sobre 62 propietaris. La proporció de sexes és en homes
del 41,9% i dones del 58,1%. Referent a l’edat, s’ha trobat un major nombre de
representants en el grup d’edat de 40-60 anys (48,4%), en relació a l’altre grup
amb més proporció, el de 20-40 anys (33,9%). Entre els grups minoritaris s’hi
troben els de >60 anys (14,5%) i els de <20 anys (3,2%).
La mida dels gossos és semblant, però s’han trobat el 30,7% de mida petita,
27,4% de mida mitjana i 41,9% de mida gran.
En referència a les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’ha observat que
un 24,2% dels individus porta el gos deslligat i un 54,8% dels usuaris permet que
el seu gos trepitgi la gespa. També es denota que només el 30,6% dels
propietaris del gossos utilitzen la zona del pipican i que un 88% d’usuaris
recullen les femtes del seu gos. No obstant, es comptabilitzen un total de vint-iun excrements no recollits a tot el parc. Dintre del pipican s’han trobat quinze
femtes. En relació als desperfectes que poden causar el gossos en la vegetació
en el 88,7% del casos no s’ha observat cap deteriorament.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins, situats al costat dels Jardins de les Infantes, no tenen queixes
relacionades amb els gossos. Tanmateix, s’observa que és un dels parcs més
bruts en referència als resultats de femtes per superfície (7,31 per cada
1000m2); el mateix que passa observant el percentatge de propietaris que no
recull els excrements dels seus animals. Si hom es fixa en el percentatge d’ús de
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l’àrea d’esbarjo queda palès que els usuaris la fan servir poc - només un 30,6%
dels usuaris visiten aquesta àrea -, a causa, sobretot, de l’alt grau de brutícia i
de les dimensions reduïdes d’aquesta zona, segons els resultats extrets de les
enquestes.
Pel que fa als gossos deslligats, el
percentatge d’aquests és força més baix que
la mitjana del districte i del barri.
Finalment, cal esmentar que aquesta és una
de les zones amb un percentatge més alt de
gossos que fan malbé la vegetació, encara
que el percentatge d’aquests que la
trepitgen segueixi, aproximadament, el
patró del districte i del barri.
En referència a les queixes, referides a la
trobada de grups, no es va constatar la
presencia de grups durant la sortida
nocturna; no obstant, les observacions de
l’estudi han permès trobar indicis d’aquest
tipus d’activitat, sobretot a partir del gran
nombre de deixalles (ampolles de vidre de
begudes alcohòliques, envasos, plàstics...).
A més, moltes de les papereres es trobaven per sobre dels seus límits de
capacitat.
Per tant, encara que no queden confirmades les queixes, sí que es pot afirmar
que se n’han trobat indicis d’incivisme.
Una observació que cal comentar sobre un incident que va transcórrer al parc
i que es troba molt relacionada amb les problemàtiques abans esmentades,
tracta de dos joves que portaven dos gossos deslligats i una mare va començar a
cridar-los exigint que entressin els seus gossos a la zona d’esbarjo, ja que mai ho
feien i a més no recollien les deposicions dels seus gossos. La dona es queixava
que els seus fills s’embrutaven amb els excrements al jugar al parc.

Jardins de Sant Joan de Déu
Situats enmig d’un complex hoteler
- comercial de grans dimensions que
els hi aporta molta ombra, són uns
jardins amb una àrea total d’uns
6500m2. La seva situació els fa
singulars, i així queda expressat també
en el seu disseny, amb alt percentatge
de paviment en els camins interiors i
la presència important de zones de
gespa amb arbres intercalats que
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constitueixen un mosaic característic. Una bona distribució dels bancs és
indispensable en una zona dedicada al descans dels usuaris, però per la seva
situació no és una zona dotada d’àrea per a gossos. El seu ús fonamental ve
donat per la proximitat d’àrees comercials que sovint el destinen a espai de
lleure.
El total d’usuaris mostrejats en aquest jardí ascendeix a 81 usuaris. La sexràtio es decanta a favor dels homes (54,3%) davant de les dones (45,7%),
invertint el patró de comportament on la proporció de dones és superior.
El sector d’edat que més presència té a les observacions és el comprès en la
franja 40-60 anys (amb un 53,1%), seguit trobem el grup de 20-40 anys (28,4%).
Lluny queda, per tant, el sector d’edat més jove, el comprès pels individus de
<20 anys (2,5%) i el més gran el grup de >60 anys (16%).
El perfil de l’usuari es complementa amb l’anàlisi del gos que l’acompanya,
permetent extreure les dades següents: un 49,4% dels usuaris posseeixen gossos
de mida petita, representant el grup majoritari. Amb valors semblants trobem
els gossos de mida mitjana (25,9%) i de mida gran (24,7%).
Referent a les actituds cíviques dels propietaris dels gossos s’ha detectat que
un 48,2% dels amos porten el seu gos deslligat, no obstant un 75% dels usuaris
observats permetien al gos trepitjar els espais amb gespa. Posant de relleu el
comportament cívic d’alguns ciutadans, és remarcable que el 93,1% dels
observats recullin les femtes, malgrat que se n’han observat quatre de no
recollides. En relació als desperfectes que poden causar el gossos en la vegetació
en el 92,5% del casos no s’ha observat cap problemàtica.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins tenen queixes per excrements, gossos deslligats i trobada de
grups.
En referència al primer cas, aquests jardins no es troben dins els que tenen un
alt grau de brutícia en relació la seva superfície (0,61 excrements/1000m2); això
succeeix, en gran part, perquè, en referència al percentatge de propietaris que
recullen les femtes dels seus animals, aquest és, lleugerament, superior a la
mitjana del districte i del barri al que pertany. Pel que fa a la segona queixa,
hom observa que aquest és un dels parcs amb més alt percentatge d’animals
deslligats. Això adquireix rellevància quan es té en compte que aquest disposa
d’una àrea infantil sense tanca. A més a més, s’observa que és un dels jardins on
hi ha un percentatge més elevat d’animals que trepitgen la gespa; així com
d’animals observats que malmeten la vegetació.
Finalment, en referència a l’última demanda, es va poder observar, durant la
sortida nocturna, un grup de 6 persones bevent alcohol, això pot ser degut a que
en el mateix parc està situada la sala Bikini. Per tant, podem concloure que hi
ha indicis que permeten confirmar aquesta queixa per trobada de grups.
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Plaça del Sol de Baix
Sense ser definit com un jardí,
és una plaça que disposa d’una
àmplia zona amb terreny sorrenc,
de manera que alguns usuaris amb
gossos s’hi apropen a fer un
passeig. Malgrat aquest fenomen,
la plaça reserva aquest espai a
àrea de lleure infantil, farcint-lo
d’arbres i bancs que complementin
el conjunt ambiental i social.
També és possible diferenciar-hi
una altra àrea pavimentada, sovint
destinada a la pràctica d’esports
rodats, en un espai molt obert i
sense presència de vegetació. És un espai obert en un teixit urbà molt
compacte, d’uns 7800m2, que és utilitzat com a zona de pas o com a punt de
descans per molts residents del barri.
La mostra estudiada ha estat de 81 usuaris, dels quals un 55,6% són homes i
un 44,4% dones, invertint, en certa mesura, la tendència de proporció de sexes
dels usuaris als altres parcs del districte.
En referència a l’edat dels usuaris les observacions denoten una major
presència del grup d’edat comprès entre els 20-40 anys (37%) i del de 40-60 anys
(30,9%), convertint als grups de >60 anys (18,5%) i <20 anys (12,4%) en menys
habituals.
Pel que fa a la mida del gos, les observacions permeten afirmar que el perfil
de gos més representat és el de mida petita, en un 48,1% de les dades extretes,
mentre que més properes són les dades entre gossos de mida mitjana, en un
28,4%, i gossos de mida gran, en un 23,5%.
L’actitud de l’usuari mostra una relació força estreta en l’observació de
l’indicador gos lligat, ja que només ho compleixen un 39,5% dels propietaris.
Però encara més ajustada és la
proporció per l’indicador trepitja
gespa, on el 51,9% dels propietaris
permeten al seu gos aquest acte,
esdevenint un valor més baix que a la
resta d’àrees observades al Districte.
D’igual manera succeeix amb el fet
de no malmetre la gespa, que
s’observa en un 98,7% dels casos. De
totes formes, aquestes dades es
veuen lleugerament contrarestades
en la mesura que un 86% dels
individus observats recollien les
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femtes, evidenciant que un 14% en observació directa no ho feia i que el total de
femtes no recollides i comptabilitzades és de 15.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquesta plaça té queixes per excrements i gossos deslligats. En ambdós casos
els percentatges, tant d’usuaris que no recullen les femtes com d’animals solts,
són més elevats que les mitjanes del districte (més altes que la del barri). A més
a més, si es relaciona el fet d’estar deslligats amb la mida del gos i els
problemes que això pot generar, s’observa que la majoria d’aquests solen ser
gossos de mida gran, amb la qual cosa poden arribar a generar certs problemes
tenint en compte que aquesta plaça disposa d’una àrea infantil.
Per tant, encara que no està classificada, en funció de les femtes
comptabilitzades per superfície (1,92 per cada 1000m2) com una de les zones
més brutes, es confirmen totes dues queixes.
En referència a altres problemàtiques, aquesta plaça reuneix, durant la nit
grups de joves (14, 3 i 4 joves) que acudeixen, tot bevent unes cerveses i fumant
substàncies estupefaents.
Jardins dels Doctors Dolsa
Espai
molt
obert,
d’uns
2
3800m , que limita al sector oest
amb Gran Via de Carles III i pels
altres
costats
amb
zones
residencials. És un espai amb
predomini del terreny sorrenc,
alternat per tres grans àrees
cobertes de gespa, juntament
amb un gran element escultòric
d’aigua de línies molt rectes,
seguint el disseny adoptat en tot
el jardí. La presència de llum és
constant degut a la baixa densitat
d’arbres, reservats només al
perímetre dels jardins, on també s’hi disposen una sèrie de bancs pel gaudir dels
usuaris. Acostuma a ser una zona de pas i descans, on els propietaris amb gossos
no disposen d’àrea d’ús preferent.
Als Jardins dels Doctors Dolsa s’arriben a observar fins a 50 usuaris amb
gossos, amb una distribució per sexes, seguint el patró de comportament,
superior en dones, en un 58%, que en homes, del 42%.
En funció de l’edat, l’usuari majoritari acostuma a englobar-se entre els 40-60
anys (un 36%), o entre els 20-40 anys (un 30%). Més allunyats apareixen els grups
de >60 anys (20%) i <20 anys (14%).

Diagnosi del civisme al Districte de les Corts

Associació Ecoima

51

En referència a la tipologia del gos val a dir que la diferència de 10 punts que
existeix entre els propietaris de gossos de mida petita (un 40%), i els de mida
mitjana i gran (un 30% per cadascun), és significativa a favor de la primera
tipologia, malgrat la suma d’ambdós collectius de major mida suposin una
major presència al barri.
Si s’analitza el comportament de l’usuari se n’extreu que el 28% porta el gos
deslligat, però un percentatge molt superior, un 68%, permet a l’animal trepitjar
la gespa. Aquests valors inferiors a la resta de parcs també tenen continuïtat en
el mostreig dels hàbits dels gossos, pels quals un 92% d’aquests no tenen actituds
de malmetre la vegetació. Les dades observades en l’indicador recollida de
femtes indica que el 100% dels propietaris recullen els excrements. Com sempre,
malgrat aquesta dada tan clara, es comptabilitzen onze excrements als jardins.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins no han rebut cap queixa per incivisme ni per problemàtica
amb els gossos. Cal esmentar, però, que és una de les àrees amb més femtes per
superfície de les estudiades (2,88/1000m2). Tot i això, els resultats no
evidencien una mala praxis pel que fa a la recollida d’excrements per part dels
propietaris dels animals, la totalitat dels usuaris observats els recullen.
En quant al percentatge de gossos deslligats, aquest es troba per sota de la
mitjana del districte i del barri. Pel que fa a la resta de dades, la més
significativa recau sobre el percentatge de gossos que malmeten la vegetació;
aproximadament, de cada deu gossos, un gos hi causa desperfectes.
Jardins de Gaietà Renom
Espai d’uns 3863m2, a l’interior
d’una illa d’edificis residencials,
amb dues entrades, al sud i a l’est.
Es pot definir com una àrea de
forma
quadrangular,
molt
pavimentada,
que
cerca
el
moviment i el dinamisme de
l’espai
per
damunt
d’altres
objectius.
Aquest
dinamisme
s’intenta
crear
mitjançant
illustracions a mode d’ondulacions
que donen color (blau i vermell) al
ciment, que contrasta, en gran
mesura, amb els tapissos vegetals, de formes també ondulades, que es
posicionen al sector est del jardí. La vegetació és baixa, amb poca presència
d’estrat arbori, pel que l’ombra no és la protagonista amb l’excepció de la
dotada de manera artificial pels edificis propers. Es tracta doncs, de jardins que
actuen com a illa de pas, espongen el teixit urbà compacte i no actuen com a
àrees pròpies d’usuaris amb gossos al no existir-hi cap zona exclusiva per
aquesta fi.
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La mida de mostra observada als Jardins de Gaietà Renom és de 27 usuaris. La
proporció per sexes té diferències importants en funció a la mida més petita de
la mostra, essent del 59,3% en dones i del 40,7 per homes, que de nou
s’observen en menor quantitat que les dones.
Pel que respecte a l’edat, el collectiu majoritari, representat per un 59,3%,
és el definit entre els 20-40 anys. Important, però molt lluny, apareix el
collectiu d’edat superior, els de 40-60 anys, en un 25,9%. Molt per sota queden
els <20 anys (11,1%) i >60 anys (3.7%).
En relació a la mida del gos, els resultats són clars, hi ha una major presència
de gossos de mida petita, fins a un 66,7%, respecte a les altres mides; un 25,9%
pel que fa a gossos mitjans, i un 7,4% de mides grans, òbviament en molt menys
presència al barri que els gossos petits.
L’actitud de l’usuari en el jardí vers el seu gos és deixar-lo deslligat en un
33,3 % i deixar-lo trepitjar la gespa en un 70,4%. La dada més colpidora la
trobem en l’indicador de malmeten la vegetació on s’observa que només el 63%
dels gossos del parc no causen desperfectes.
La recollida de femtes és generalitzada en tots els usuaris, encara que el
recompte d’excrements es tradueix en un total de cinc en tot el jardí.
Anàlisi de les problemàtiques
Segurament és un dels jardins amb més queixes doncs en trobem per
excrements, gossos deslligats i per la trobada de grups. Pel que fa al primer cas,
aquests jardins tenen un dels percentatges més alts de recollida d’excrements
per part dels seus propietaris, la totalitat dels amos les recullen, i, encara que
es varen comptabilitzar algunes femtes a l’interior d’aquests, no estan
classificats com una de les zones més brutes del districte (1,29 femtes/1000m2).
En referència a la segona queixa, el percentatge de gossos deslligats és
lleugerament més baix que la mitjana del barri i només un de cada tres va
deslligat. A més a més, una de les dades més significatives relacionada amb el
comportament dels gossos és l’elevat percentatge d’aquests que fan malbé la
vegetació, essent els jardins amb el valor més alt.
La queixa per trobada de grups no queda confirmada car no es va
comptabilitzar cap grup a l’interior d’aquests durant la sortida nocturna.
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Jardins d’Olga Sacharoff
D’àrea útil de 6800m2, els
Jardins d’Olga Sacharoff són els
jardins del Districte amb major
proporció de gespa, essent
gairebé la totalitat del jardí una
coberta vegetal gairebé perfecta,
amb
una
coberta
arbòria
associada força compacta i de
distribució lineal, pel que la
presència de llum a l’interior
d’aquest espai és intermitent.
Malgrat l’extensió que ocupa, els
jardins no disposen de cap àrea
exclusiva pels gossos, tenint un ús
més marcat com a agent paisatgístic i de pas, que no pas com a reclam per al
descans d’alguns usuaris. De totes maneres, la presència d’individus amb gossos
és molt habitual aprofitant la tipologia del parc.
L’estudi estadístic als Jardins d’Olga Sacharoff s’efectua damunt una mostra
d’usuaris de 74 individus observats. La relació proporcional entre sexes és
gairebé idèntica, del 51,4% en dones i del 48,6% per homes.
L’edat dels usuaris, com sempre, presenta una gran diversitat, però el
collectiu de major presència al jardí s’identifica en el comprès entre els 20-40
anys, amb un 44,6%, resultant gairebé la meitat dels usuaris. El segueix en volum
d’individus el sector d’edat entre els 40-60 anys, amb un 32,4%, i molt més
allunyats els >60 anys (16,2%) i els més joves, <20 anys (6,8%).
En referència al perfil del gos, també s’extreu que la meitat dels gossos són
de mida petita (47,3%), mentre que gossos de mida mitjana (25,7%) i de mida
gran (27%) no són tan nombrosos.
Pel que fa a l’actitud de l’amo respecte el seu gos, el 54% dels observats
portava el gos lligat. Al ser un parc amb una proporció de gespa tant elevada,
s’observa que el 98,7% dels gossos la trepitgen. També s’ha vist que un 13,5%
dels gossos malmeten la vegetació, aquets percentatge és bastant més elevat
que la mitjana del barri i del Districte. Per completar l’estudi cívic arrel de la
tinença d’animals de companyia, el 79,2% dels usuaris observats recullen les
femtes, obtenint una dada més baixa que en anteriors espais i corroborant amb
certa manera el nombre total de femtes observades, de 62.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquest parc té queixes per excrements i skaters. Pel que fa a la primera
queixa, és necessari centrar-hi l’atenció perquè, mentre les dades indiquen que
de cada deu usuaris amb gos, dos no recullen els excrements, es varen arribar a
comptabilitzar un total de 62 femtes a l’interior dels jardins. Això converteix
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aquest espai en el més brut dels estudiats, en relació a la seva superfície (9,04
femtes/1000m2).Per altra banda, també es podria valorar l’alt percentatge de
gossos que malmeten la vegetació, sobretot pel fet que és una de les zones amb
més nombre de gossos que trepitgen la gespa.
Pel que fa als gossos deslligats, aquests representen pràcticament la meitat
del total (per sobre la mitjana del districte i del barri), cosa que podria causar
certa problemàtica, sobretot veient que la majoria de gossos deslligats són de
mida gran o mitjana.
Pel que fa a la queixa referida als skaters, no s’han pogut observar individus
duent a terme aquesta activitat. No obstant si que s’han trobat indicis (ampolles
de refresc, d’alcohol, gots de plàstic,...) de trobades de grups durant la nit.

Jardins de Can Feu
Es troben per sobre de
l’Avinguda Diagonal, propera a
la Plaça de la Reina Mª Cristina,
s’hi troben els Jardins de Can
Feu, immersos en una zona de
teixit urbà en alçada, però més
dispers. Són uns jardins de
constitució senzilla, de forma
rectangular i d’una àrea
aproximada
de
5300m2.
Presenten un tram pavimentat
que correspon a la vorera en el
seu límit sud, est i oest, i amb
el
límit
amb
edificis
residencials al tram nord.
Enmig, s’hi disposa una àrea predominantment sorrenca, amb àrea de jocs
infantils i bancs disposats de manera alterna. La presència de vegetació és
baixa, en forma d’arbres al perímetre i part central dotant d’ombra als bancs,
així com algunes terrasses amb vegetació herbàcia o arbustiva. Finalment, s’hi
destaca, al sector est, una zona de pipican de dimensions reduïdes.
Als Jardins de Can Feu el total d’usuaris observats és de 24, amb un evident
protagonisme del sector femení, que copsa el 66,7% de les dades.
Per edats, les diferències es continuen ampliant, en aquest cas a favor del
grup intermedi entre 40-60 anys, que apareix en un 58,3% de les observacions.
Força per sota, amb el 29,2%, apareixen els >60 anys, que disten molt dels
següents dos sectors: entre 20-40 anys, un 8,3%, i un 4,2% en representació dels
<20 anys.
Segueixen sent significatives les dades en el cas de l’indicador mida del gos,
on en el 62,5% dels casos els gossos eren de mida petita. Lluny apareixen tant els
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percentatges de mides grans, 20,8%, com el de mitjanes, amb el 16,7%,
evidenciant que al barri la preferència dels usuaris s’inclina cap a la mida de gos
més petita. També de les
observacions i, en aquest cas amb
força relació a la mida del gos,
s’aprecia que el 91,7% dels usuaris
no utilitzen el pipican.
Porten el gos deslligat el 33,3%
dels usuaris, dada que té el seu
nexe amb l’indicador trepitja
gespa, afirmatiu en el 37,5% dels
gossos de la mostra. Tot i això, el
percentatge de no malmetre la
vegetació es situa al voltant del
95,8% dels gossos. Finalment, la
recollida de femtes és efectuada en un 81,8% de les observacions directes, una
dada que pot ajudar a comprendre l’elevat nombre d’excrements
comptabilitzats: un total de 28.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins no tenen queixes. No obstant, els resultats mostren que és un
dels parcs amb més brutícia (segons el nombre d’excrements per superfície;
5,20/1000m2), així com un dels que s’ha observat que hi ha un percentatge més
elevat de propietaris que no recullen els excrements del seu animal, doncs,
aproximadament, dos de cada deu propietaris no els recullen. A més a més, l’ús
del pipican en aquests jardins és dels més baixos dels estudiats: només un de
cada deu amos hi duu el seu animal.

Barri de Pedralbes
Jardins de la Font dels Ocellets
Un altre parc situat per
sobre l’Avinguda Diagonal, on
s’observa clarament un canvi
d’urbanisme en la mesura que
el teixit urbà residencial es
torna
més
dispers.
La
proximitat d’àrees residencials
a un costat i la presència
d’equipaments universitaris a
un altre fan d’aquest parc una
zona força tranquilla i amb
una
presència
majoritària
d’usuaris infantils. No en va,
aprofiten la zona central dels
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jardins dedicada a aquest públic, força allunyada de l’àrea d’esbarjo, de 467m2,
destinada exclusivament als usuaris amb gossos. També és destacable la
presència d’un teixit arbrat potent per aconseguir zones ombrejades, seguint
una geometria rectangular molt allargada d’àrea útil al voltant dels 10000m2,
amb zones de gespa sense tanca que els delimitin i amb un sòl cobert de sorra.
El total de propietaris de gossos mostrejats és de 80 usuaris. La proporció de
sexes és en homes -46,3%- i -53,7%- en dones, seguint el patró de comportament
on la proporció de dones es superior.
Els grups d’edat més representats són els de 40-60 anys (37,5%) i de 20-40
anys (35%). Per altra banda es troben en menor proporció el grup de joves (<20
anys 6,3%) i de grans (>60 anys 21,2%).
Respecte a la mida dels gossos, es troben en major proporció gossos de mida
petita, 38,7%, i de mida mitjana amb un 41,3% i una menor proporció de gossos
de mida gran, amb un 20%.
Analitzant les actituds cíviques dels usuaris del parc, s’ha observat que el
26,3% dels propietaris de gossos els porten deslligats i el 70% dels usuaris permet
que el seu gos trepitgi la gespa. Durant l’estudi s’ha detectat que el 84,8% dels
usuaris recull les femtes del seu gos, però s’han comptabilitzat un total de tres
excrements no recollits. En relació als desperfectes que poden causar el gossos
en la vegetació en el 98,7% del casos no s’ha observat cap problemàtica.
Anàlisi de les problemàtiques
Aquests jardins no tenien
queixes i els resultats de
l’estudi mostren un alt grau de
compliment
de
l’ordenança
cívica, no obstant cal comentar
problemàtiques
concretes
referent a la zona d’esbarjo.
Per una banda és un dels parcs
on el percentatge de gossos
lligats és més alt amb un 73,7% i
té l’índex de femtes per 1000m2
més baix de tots els parcs
estudiats (0,24). És un jardí
dotat d’una àrea d’esbarjo per a
gossos i dels 20 propietaris de
gossos entrevistats, més de la meitat no la utilitzava “mai” o feia ús d’ella molts
pocs cops. Aquestes dades prenen interès al realitzar-li la pregunta als
enquestats sobre les raons per les quals no utilitzen la zona d’esbarjo. Les dos
respostes més utilitzades eren, per una banda, els usuaris que tenien gossos
petits o mitjans que utilitzaven poc l’àrea d’esbarjo per la presència de gossos
grans o baralles de gossos, i, per altra banda, la resta d’usuaris es queixava de
les condicions de brutícia i excrements sense recollir, fet comprovat in situ pels
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observadors de l’estudi. Les dades obtingudes semblen indicar que aquesta àrea
d’esbarjo no és gaire utilitzada pels usuaris amb gossos i caldria posar especial
atenció per resoldre les problemàtiques sorgides. Durant la sortida nocturna no
es van detectar trobades de grups.

Jardins de William Shakespeare
Parc d’uns 6400m2, envoltat
per cases adossades de baixa
densitat o teixit urbà dispers
de
densitat
mitjana,
característica
comuna
de
l’entramat urbà del Districte
que es situa al Nord de
l’Avinguda Diagonal. Amb una
superfície
útil
coberta
majoritàriament per gespa,
l’usuari es troba davant d’un
parc agradable, amb camins
comunicants de sorra i part
arbrada, amb la funció de
dotar d’ombra la part central.
No disposa, per contra, ni d’àrea infantil ni d’àrees exclusives pels usuaris amb
gossos.
La mida de la mostra als Jardins de William Shakespeare és més aviat reduïda.
En total s’extreuen dades de comportament de 32 individus, dels quals un 53,1%
resulten ser dones.
Les edats mostren resultats dispersos, amb gran presència del sector d’edat
entre 40-60 anys, en un 40,6% de les observacions, molt per sobre del 28,1% del
grup entre 20-40 anys i del 25% dels >60 anys. Més habitual és la baixa presència
del sector d’edat més jove, <20 anys, en el 6,3% de les observacions.
En l’indicador de la mida del gos, les dades extretes permeten afirmar una
evident preferència dels usuaris cap a la mida d’animal de companyia més
petita, representant aquests un 46,9% de la mostra. La resta queda repartit
entre els gossos de mida mitjana, amb el 31,3%, i els de mida gran, amb el
21,8%.
Els hàbits dels usuaris mostren una elevada freqüència de casos de gossos
deslligats, amb un percentatge del 62,5% de les observacions. Relacionat a
aquest resultat i, clarament accentuat, s’esdevé l’indicador trepitja gespa,
afirmatiu en un 87,5% dels casos, dels quals un 96,9% no malmeten la vegetació.
Per últim, de l’indicador de femtes recollides se n’extreuen dades d’un 100%
de recollida, malgrat que la presència d’excrements comptabilitzada als jardins
va ser de 29.
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Anàlisi de les problemàtiques
No s’han rebut queixes d’aquesta zona. Per una banda pot resultar evident si
s’observen els resultats dels casos estudiats, car el percentatge d’individus que
recullen les femtes dels seus gossos és del 100%. Però, si hom es fixa amb el
nombre d’excrements comptabilitzats per la superfície de la zona, resulta que
aquest és un dels jardins amb més brutícia (4,18 femtes/1000m2).
Pel que fa a l’ús de les àrees per a gossos, la majoria dels enquestats no en
fan “mai” ús o “a vegades” causa de la llunyania d’aquestes àrees, de les seves
dimensions massa reduïdes o pel seu estat de brutícia.
També s’han observat restes de “botellot”; gots de plàstic, ampolles
buides,...

Barri de La Maternitat i Sant Ramon
Jardins d’Ernest Lluch
Espai obert de forma quadrada delimitat pels quatre costats per edificis
residencials d’alçària imponent. El parc compta amb una àrea útil d’uns 1600m2,
essent la seva majoria zones clares sense pavimentar, disposant d’una sèrie de
bancs en situacions oposades en l’espai i que envolten un element
commemoratiu a Ernest Lluch. No disposa de cap àrea reservada per a gossos. La
vegetació és escassa, amb zones de gespa delimitades per tanques. Per la seva
mida reduïda i l’entorn residencial que el constitueix, és possible definir l’àrea
com a zona de pas i d’ús exclusiu pels veïns.
Als Jardins d’Ernest Lluch la quantitat d’usuaris mostrejada és de 52, dels que
se’n deriven una proporció per sexes molt semblant, però lleugerament superior
en homes, representats pel 51,9% de les observacions, i de dones, pel 48,1%.
Les estadístiques mostren diferències evidents en l’indicador edat de l’usuari,
mostrant una presència majoritària dels dos grups d’edat entremitjos, amb el
42,3% entre els 40-60 anys i el 36,5% entre 20-40 anys, tal i com sol passar en
d’altres parcs mostrejats. Menys nombrós és el collectiu de >60 anys, amb un
15,4%, mentre que el grup minoritari recau en els joves <20 anys, en només un
5,8% de les observacions.
La presència més significativa respecte la mida del gos es desprèn arrel de
l’observació de que gairebé la meitat dels gossos són catalogats de mida gran
(46,2%), mentre que la proporció és idèntica per mides de gossos petites i
mitjanes (26,9% cadascun).
L’actitud del propietari respecte el seu gos és majoritàriament la de portar-lo
deslligat, un fet que succeeix en el 86,5%. A més, existeix una correlació força
directa, observada en poques àrees, on només l’11,5% dels usuaris permet al seu
gos trepitjar la gespa. Segurament per això, en un 94,2% dels casos no s’aprecien
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desperfectes en la vegetació. D’altra banda, un 88,9% dels usuaris recull les
femtes, aspecte que es constata en l’observació directa d’excrements, fins a un
total de quinze.
Anàlisi de les problemàtiques
Davant l’estudi de les queixes realitzades per alguns ciutadans en aquests
jardins, en relació sobretot a la presència de gossos deslligats, excrements
generats no recollits i els desperfectes a la vegetació, se’n poden extreure
algunes conclusions. En referència a l’hàbit de portar el gos deslligat és molt
cert que la majoria dels individus observats segueixen aquesta dinàmica. La
situació és tan evident que els Jardins d’Ernest Lluch són capdavanters en la
relació proporcional de gossos deslligats, superant en més de 40 punts la mitjana
del districte; 86,5% de gossos deslligats als Jardins d’Ernest Lluch, per 42,9% de
mitjana en el districte. És obvi, doncs, que les queixes responen clarament a
fets constatables, que poden veure’s agreujats en la mesura que la tipologia
majoritària de gos és de mida gran, provocant una sensació d’inseguretat major
als altres usuaris de l’àrea estudiada.
En segon terme, i per respondre objectivament al conflicte generat arrel de la
presència d’excrements als jardins, es demostra estadísticament que els
propietaris de la zona estudiada es situen gairebé dos punts per damunt de la
mitjana del districte en l’hàbit de no recollir les femtes, essent del 11,1% als
jardins enfront el 9,3% al districte. Es constata, doncs, la manca de
sensibilització i compliment de l’ordenança en determinats usuaris, aspecte que
repercuteix en la presència d’excrements als jardins, que el cataloguen com a
tercera àrea amb major presència de femtes per unitat de superfície (6,53 per
cada 1000m2).
Un fet curiós que es va observar era el d’una dona entre 40-60 anys que
aprofitant que havia de recollir les femtes del seu propi gos va recollir quatre
excrements més que hi havia en la zona.
Per últim, esmentar la problemàtica derivada de l’ús indegut de la vegetació
com a àrea de lleure per als gossos. Es verifiquen les queixes, malgrat la relació
proporcional amb d’altres àrees estudiades i la pròpia mitjana del districte, del
6,5% de gossos observats malmeten la gespa, situen als Jardins d’Ernest Lluch en
una posició intermèdia, fins i tot un punt per sota d’aquesta mitjana. No s’ha
d’oblidar el fet que la major presència de gossos de mida gran pugui apuntar a
l’increment dels desperfectes als trams verds. Cal precisar, en aquest cas, que
les àrees de gespa presenten tancats per evitar aquests fenòmens, però la
realitat observada dista força dels objectius pretesos amb aquestes mesures. No
obstant, s’aconsegueix que la relació de gossos que trepitgen la gespa sigui la
més baixa de tots els espais, d’un 11,5%, que es contraposa amb la mitjana del
districte, del 60,3%, molt superior.
Si s’analitzen ara els conflictes socials per trobades de grups o actes incívics
sense la intervenció d’animals de companyia, és insalvable l’allusió envers un
collectiu de deu joves entre 13 i 18 anys practicant les seves habilitats amb
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l’skate, a la tarda i al vespre. Aquests grups han estat observats freqüentment
fent ús del mobiliari urbà per realitzar les seves acrobàcies, fent un soroll elevat
i molest per al veïnat, del que també se’n rep informació en la mateixa direcció
d’aquesta demanda. Seria important tenir constància de la situació i exercir un
cert control per tal d’evitar futurs enfrontaments entre collectius implicats. Pel
que respecta a les trobades de grups a la nit la seva observació és testimonial,
amb només un grup de tres individus fumant cànnabis.

Jardins de Josep Munté
Parc que disposa d’una
àrea de 7184m2, tot i que és
senzill discernir únicament
l’àrea útil pels usuaris amb
gossos. Aquesta àrea es
defineix per ser la zona més
reduïda d’aquests jardins,
amb
1025m2,
sense
pavimentar i amb una zona
parcellada que actua com
a pipican. Per la seva
proximitat
als
Jardins
d’Ernest Lluch i per tractarse d’una zona purament
residencial o d’equipaments
esportius,
la
utilitat
aparent del parc és la de ser zona dedicada a l’esbarjo amb animals de
companyia, a la que cal sumar l’àrea dedicada a la petanca i les pistes de
bàsquet, juntament amb taules de ping-pong.
La mida de mostra observada és de 44 propietaris de gossos, dels quals la
relació entre sexes és totalment parella: 50% pels homes i 50% per les dones,
valors que no segueixen estrictament el patró de proporció de sexes.
Pel que respecta a l’edat, el collectiu majoritari, representat per un 47,7%,
és el definit entre els 20-40 anys. Important, però molt lluny, apareix el
collectiu d’edat superior, els de 40-60 anys, en un 25%. Per sota queden els >60
anys (20,5%), i molt més lluny els <20 anys (6,8%)
En relació a la mida del gos, els resultats són molt difusos, essent els mateixos
(34,1%) en gossos de mida petita i mitjana, i d’un 31,8% en gossos de mida gran,
pel que les diferències són inapreciables.
L’actitud general de l’usuari envers la seva mascota és la d’evitar l’ús del
pipican. Aquesta situació es dona en el 63,6% dels casos observats, una dada
molt semblant en el cas de portar el gos deslligat, en el 61,4% dels individus.
Malgrat aquesta circumstància, tan sols un 22,7% dels gossos trepitgen la gespa,
però en cap cas s’observa que la malmetin. Per últim, en l’indicador de civisme
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recull femtes, el 84% dels usuaris ho fan, però es comptabilitzen 4 excrements
no recollits.
Anàlisi de les problemàtiques
Novament les problemàtiques giren entorn la presència d’excrements i els
gossos deslligats. Per constatar el primer conflicte observem les dades extretes a
nivell dels propietaris que recullen les femtes, obtenint una dada força evident
la qual posiciona els jardins com el tercer espai amb menor recollida de femtes
per usuari, amb un 16%, força superior a la mitjana del districte, del 9,3%. La
posterior anàlisi del nombre d’excrements per unitat de superfície contraresta
aquesta observació, catalogant l’espai com el tercer punt amb menor presència
de femtes (0,56 per cada 1000m2). Malgrat això, la dificultat en la identificació
de les femtes comporta que el major esforç de l’estudi es destini a l’observació
directa dels propietaris de gossos, aspecte que porta a considerar els Jardins de
Josep Munté com un dels de menor consciència cívica dels usuaris.
Si s’analitza ara la problemàtica sorgida arrel dels gossos deslligats,
l’observació constata que el 61,4% dels amos de gossos porten a l’animal
deslligat, significant les queixes d’altres usuaris i representant un valor
sensiblement superior a la mitjana del districte, del 42,9%.
En les dues problemàtiques
cal relacionar, a més, l’ús que
en fan els usuaris del pipican,
essent el més alt de la resta
d’espais estudiats, però que es
situa entorn el 36%. Aquest fet
permet considerar que el gran
nombre de conflictes deriven,
en moltes ocasions, de la baixa
utilització
de
les
àrees
reservades a gossos i que
provoquen que el temps de
residència del gos al parc sigui
superior i sempre fora de l’àrea
assignada, en contacte permanent amb altres usuaris.
Durant el temps d’estudi diürn s’han observat varis grups de joves, amb
gossos deslligats, fumant.
Per tant, les demandes en ambdós casos són justificades en la mesura que s’hi
observen les activitats denunciades i la comparació amb d’altres espais de
característiques semblants defineix els Jardins de Josep Munté com zones de
menor sensibilitat envers d’altres usuaris i que queden plasmades en una major
observació de fets conflictius.
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Plaça Can Bacardí
És un zona oberta i
rectangular que delimita en un
dels
seus
costats
amb
Travessera de Les Corts, al
davant mateix del Camp Nou,
sector del Gol Sud i General, i
amb zones residencials als
altres costats. Zona de pas i
d’ús preferent pel veïnat
proper, que acostuma a portar
els gossos als Jardins de la
Maternitat quan el temps del
que disposa és major. El parc
presenta zona pavimentada en
la xarxa de camins interiors,
però la resta la formen zones sorrenques i petites àrees de vegetació, sobretot
gespa sense tanques. També inclou una àrea d’esbarjo destinada als gossos de
275m2, delimitada per tanques, molt propera a una àrea infantil, amb ombra
que proporcionen les capçades dels arbres. L’ús del parc es delimita als
propietaris de gossos i a les famílies amb mainada, degut a la seva àrea reduïda,
uns 9814m2, en comparació amb els Jardins de la Maternitat, molt propers i amb
una àrea útil i uns equipaments majors i més complets.
La mostra total d’usuaris amb la que es treballa estadísticament sobre els
Jardins de Bacardí ascendeix a 75 usuaris, de les quals la relació entre sexes és
molt parella: 50,7% pels homes i 49,3% per les dones.
El sector d’edat que més presència té a les observacions és el comprès en la
franja 20-40 anys (amb un 36%), seguit molt de prop pel >60 anys (32%) i pel
sector intermedi, de 40-60 anys (amb 25,3%). Lluny queda, per tant, el sector
d’edat més jove, el comprès pels individus de <20 anys (6,7%).
El perfil de l’usuari es complementa amb l’anàlisi del gos que l’acompanya,
permetent extreure les dades següents: un 40% dels usuaris posseeixen gossos de
mida petita, representant el grup majoritari, tot i que els gossos de mida
mitjana, amb un 32%, i els de mida més gran, amb un 28%, demostren una
presència al barri important.
A cavall d’aquestes dades s’ha detectat que un 30,7% dels usuaris porten el
seu gos deslligat, malgrat que un 70,7% dels usuaris observats permeten al gos
trepitjar els espais amb gespa. Pel que fa a l’ús del pipican, s’ha observat que
només el 29,3% dels usuaris l’utilitzaven. Només un 85,7% dels propietaris
observats recullen les femtes, malgrat que el recompte d’aquestes arribi a les
vint-i-tres fora del pipican i set dins en la categorització de no recollides. Per
finalitzar, no s’aprecien desperfectes en la vegetació en relació a l’ús que en fan
els propietaris que permeten el pas dels gossos per aquestes àrees.
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Anàlisi de les problemàtiques
La conflictivitat d’aquests jardins queda focalitzada en la quantitat
d’excrements que es solen trobar a la zona. Observant els resultats es pot
comprovar que, tot i que les dades mostren que el 85% dels casos
comptabilitzats són usuaris que recullen les femtes, aquests tenen certa
tendència a incomplir l’ordenança respecte aquest fet; es varen poder
comptabilitzar un total de vint-i-tres excrements al final de la jornada, aspecte
que situa aquest parc entre aquells amb força presència de femtes per unitat de
superfície (2,34/1000m2).
Per tant, la queixa queda confirmada car hi ha un gran nombre d’usuaris que
no compleix amb l’ordenança. Mentre, durant el dia, el grau d’incompliment ja
es troba per sobre la mitjana del barri i, en major mesura, del districte, és
possible que, durant la nit, aquest incompliment s’intensifiqui, tal i com
asseguren alguns usuaris de la zona als quals es va enquestar. No obstant, aquest
fet no ha estat corroborat puix que els gossos comptabilitzats durant la nit es
trobaven dins l’àrea d’esbarjo.
Es podria, a més, valorar,
en aquest sentit, la poca
utilització del pipican per
part dels usuaris amb
gossos: només el 29,3% dels
propietaris en fa ús. Fet que
queda
palès
quan
s’observen les respostes que
donaren els enquestats al
preguntar-los si feien ús del
pipican; en aquest sentit la
resposta més repetida fou
“mai” o “a vegades”. Això
constata, altra vegada, el
baix ús que hi ha d’aquesta
àrea exclusiva per a gossos.
Si per altra banda es comparen fets conflictius observats en altres espais, cal
asseverar que la majoria dels propietaris duen el gos lligat, tenint un baix
percentatge del 30,7% que el porta deslligat, quedant per sota la mitjana del
districte que és d’un 42,9%. Per l’indicador “trepitja gespa” també se n’obté un
percentatge (70,7%), en aquest cas per damunt de la mitjana del districte, deu
punts inferior. De totes maneres, aquest aspecte ve determinat per la facilitat
d’accés a les àrees amb gespa, perquè no existeixen tanques, i també pel
control que exerceix el propietari sobre el seu gos, al portar-lo generalment
lligat, de manera que no s’observen incidents que malmetin la gespa. També la
presència important al barri de gossos de mida petita facilita que aquest
element d’enfrontament es vegi anullat.
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L’únic punt destacable on caldria incidir en alguna millora gira entorn la
proximitat existent entre l’àrea d’esbarjo i l’àrea infantil, que pot provocar
situacions d’enfrontament entre els propietaris de gossos i els pares dels infants.
Pel que fa a la trobada de grups i els problemes que aquests puguin
originar, es varen observar, tant durant el dia com durant la nit, grups de joves
reunits, a la gespa del parc fent consum de begudes alcohòliques que, per la
informació extreta d’altres usuaris, és un fet habitual. Acostumen a ser grups de
7 a 8 individus, d’un perfil d’edat jove o, en moltes ocasions, i a partir de les
deu de la nit, d’edat entre els 35 i 50 anys. Els conflictes poden venir derivats
pel xivarri, per la sensació d’inseguretat viscuda per altres usuaris i per la
generació de residus no recollits.

Recinte de la Maternitat
Només pels jardins ja es contempla una àrea útil aproximada d’uns 76000m2,
pel que es pot afirmar sense por a equivocar-se que s’està davant dels jardins
amb major superfície del barri de la Maternitat i Sant Ramon i, per extensió, de
tot el Districte de Les Corts. Són per definició uns jardins molt amplis, amb una
xarxa de camins pavimentats que permeten una eficient comunicació interna
que és de comuna utilització pels usuaris de pas, connectant ràpidament
l’Avinguda Diagonal amb Travessera de Les Corts. La vegetació hi és força
present en forma de gespa, mentre que l’espai arbrat és molt menor en
proporció, dotant algunes àrees de l’ombra necessària que demanden els
usuaris.
El recinte en general compta amb installacions avui dedicades a equipaments
universitaris, escolars i radiofònics, entre d’altres, a més d’incloure dues àrees
de joc infantil. Per contra, malgrat la seva mida, no compta amb cap àrea
dedicada exclusivament als gossos, un aspecte de debat històric dels collectius
socials usuaris del parc.
El recompte d’usuaris total establert a partir d’observació directa al Recinte
de la Maternitat és de 88, essent la distribució per sexes del 59,1% per a dones i
del 40,9% pels homes. Una proporció semblant, però que segueix el patró
d’altres parcs en referència al major ús d’aquest per part d’usuàries de sexe
femení.
En referència a l’edat, la dada més significativa és la que reflexa que el 50%
dels propietaris de gossos observats s’engloben en el perfil d’edat de 20-40 anys,
sent el grup majoritari. Lluny se situen els altres collectius: amb el 27,3% pel
grup d’edat entre 40-60 anys i un 22.7% pel de >60 anys. No es detecten usuaris
<20 anys.
En l’anàlisi estricte del gos, les diferències no són àmplies. Un 38,6% dels
gossos són de mida petita, per un 33% de mida mitjana i un 28,4% de grans.
Presència notòria dels tres grups, sense un domini evident de cap d’ells.
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En l’observació del comportament de l’usuari, un 45,5% porten el gos deslligat
a l’interior del recinte, i un 94,3% permeten al gos trepitjar els espais verds.
Malgrat aquesta dada, en un 96,6% de les observacions no es denoten pràctiques
que malmetin aquesta vegetació. Dades sobre civisme que es veuen confirmades
en la mesura que en un 95% de les observacions els usuaris recullen les femtes,
tot i el recompte de 26 excrements sense recollir.
Anàlisi de les problemàtiques
Les queixes rebudes sobre aquest recinte, que resta tancat durant la nit, són
referents als excrements i als gossos deslligats. Encara que els resultats de les
dades atribueixen un alt grau de civisme en la recollida d’excrements dels
animals, es varen poder comptabilitzar un total de 26 excrements al final de la
jornada. Cal esmentar, però, que la superfície del parc és molt gran, si
observem el nombre de femtes per superfície obtenim un resultat de 0,3
excrements/1000m2, situant-se així, en el segon parc amb menys presència de
femtes. A part, el gran nombre de gats observats a l’interior del recinte podrien
ser l’altra causa de les femtes. Tanmateix, observacions realitzades al vespre
mostren com les actituds dels usuaris durant les darreres hores abans no tanqui
el recinte solen ser de despreocupació: els gossos recorren lliurement totes les
zones del parc, incloent les zones de vegetació que resten excloses del seu ús,
lluny de la mirada dels seus amos, fet que dificulta la posterior recollida dels
excrements. D’aquesta manera la Maternitat es converteix per la tarda–nit en
una amplia zona d’esbarjo per a gossos i encara que l’horari fa que no molesti
als altres usuaris (per la seva poca quantitat), sí que pot ser una de les raons de
l’alt nombre d’excrements trobats als jardins. Tot i això, les observacions
conclouen que existeixen un 5% de propietaris que no compleixen amb
l’obligació de recollir les femtes del seu gos, una dada que és inferior a la
mitjana del districte, del 9,3%, però que no és suficient com per no generar les
demandes d’altres usuaris.
Aquest fet també evidencia la constant polèmica generada arran de la gran
quantitat de gossos deslligats que visiten el recinte i que ha estat motiu de
queixes i conflictes entre els usuaris amb gossos i la resta d’usuaris, tal i com
se’n va fer ressò la premsa a partir d’una notícia publicada al diari 20 minutos
(20 minutos, dimecres 2 de novembre de 2011, pg. 2). Però, el fet és que aquest
comportament per part dels amos no es limita al vespre, sinó que, segons els
resultats obtinguts, una mica menys de la meitat dels gossos que visiten el
recinte van deslligats. Aquesta dada pren molta rellevància en valor absolut,
malgrat la relació en valor relatiu aporta informació diferent: el 45,5% dels
gossos van deslligats, un valor molt proper al 42,9% de mitjana del districte. El
problema dels gossos deslligats en un parc tan gran és que fàcilment l’amo pot
perdre de vista al seu gos i aquesta situació empitjora en el casos on el gos és de
mida gran, doncs provoca situacions de molèstia per a la resta d’usuaris. Si ens
fixem, aleshores, en el percentatge de gossos que trepitgen la gespa s’observa
com aquest és majoritari, en un 94,3% dels casos. Aquest fet es pot considerar
lògic per la grandària i tipologia del parc, sense zona exclusiva per a gossos, pel
que la dinàmica dels propietaris és la de passejar el gos aprofitant aquestes
zones verdes. Cal considerar, a més, que no s’intueix un percentatge molt elevat
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de gossos malmetent la vegetació (només 3,4%), fins i tot situant l’espai per sota
la mitjana del districte, del 6,5%, una relació prou satisfactòria tenint en
compte l’elevat ús de l’espai verd.
Hom considera, doncs, que hi ha un cert grau d’incivisme pel que fa
referència a gossos deslligats i recollida d’excrements. Però els valors observats
no destaquen sobre la mitjana del barri i Districte, pel que fa als gossos
deslligats, i són superiors pel que fa referència a la recollida de femtes (fent
d’aquest parc el segon amb menys excrements (0,3 per cada 1000m2).
A més a més, observant els resultats de les enquestes, aquests mostren
clarament el poc ús que en fan els usuaris de les àrees per a gossos a causa de la
desconeixença d’aquestes o per les mides reduïdes i l’alt grau de brutícia que
acullen en el seu interior.
En referència a altres problemàtiques, el recinte de La Maternitat reuneix,
durant els vespres, grups de joves, d’unes 12 persones, que acudeixen al recinte
per beure alcohol o grups de skaters, d’unes 6 persones, que hi van per a exhibir
les seves habilitats, no obstant degut a la tancada del recinte aquest grups no
poden quedar-se molta estona i segurament es dirigeixen cap a altres parcs i
jardins de les proximitats.
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TRANSSECTES PER BARRIS I PER CARRERS
Per a conèixer la situació del grau d'incivisme al carrer s'han realitzat un
total de dotze transsectes d'un quilòmetre a diferents indrets del districte. Cinc
al barri de les Corts, quatre al barri de la Maternitat i Sant Ramon i tres al de
Pedralbes. De cada carrer s'anotava la superfície observada, el nombre
d'excrements i de miccions, el nombre de residus, pintades a les parets i
adhesius, burilles de tabac, estat de les papereres, etc.
Per barris
Aquest anàlisi pretén determinar si existeixen barris objectivament més bruts
que altres, i esbrinar quin és l’origen d’aquestes deixalles.
Els dotze transsectes realitzats als tres barris han estat dividits en seixantacinc sectors que corresponen a trams de carrers per tal de veure en detall si
existeixen certes zones conflictives en quant a l’excés de brutícia als carrers, o
altres problemes de conflictivitat social. Per tal d’estandarditzar les dades, s’ha
procedit a normalitzar els valors obtinguts per cada tram de transsecte, de tal
manera que els valors de les diferents variables oscillen al voltant del zero,
amb una mitjana de zero i una variància d’1 (Zar 1996). Aquesta aproximació
permet relativitzar els valors obtinguts per les diferents variables que tenen
diferents magnituds, fet que també permet combinar diferents variables per
obtenir índex globals de brutícia per cada sector o barri.
Una desviació positiva sobre la mitjana pot indicar una major incidència
d’incivisme en els barris comparats, mentre que un valor negatiu s’interpreta de
forma oposada. Així doncs, el barri de Les Corts tindria més brutícia per gossos i
de residus sòlids (envasos, burilles de tabac) que els de Pedralbes i Maternitat,
mentre que el de la Maternitat tindria més brutícia a les parets (pintades,
cartells) que el de les Corts. Aquestes diferències es poden observar en les
figures adjuntes. Malgrat tot, només existeixen diferències estadísticament
significatives en el cas de les burilles de tabac (K-W test = 6,6, p = 0,03, g.l. =2),
amb més densitat a Les Corts que als altres dos barris, i en el cas de les pintades
(K-W test = 6,8, p = 0,03, g.l. =2), amb més densitat a la Maternitat. En conjunt,
el barri amb més brutícia als carrers és el de Les Corts.
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Resultats per gossos
Figura 33. Valors mitjans estandarditzats de femtes (FEM), miccions (MIC), i índex combinat
(GOS), per unitat de superfície en funció del barri

Figura 34.

Mitjana, de cada barri, del nombre d’excrements i miccions per 1000m2

comparativa entre barris
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m2

18,00
16,00
14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

Les Corts
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Femtes

Miccions

Observant els possibles problemes derivats dels gossos, es pot comprovar,
comparant el nombre d’excrements en relació amb la superfície, que no
existeixen clares diferències entre barris, encara que Les Corts resulta ser el
barri amb el valor més elevat (4,34
(4
femtes/1000m2). En el cas de les miccions,
mentre Les Corts segueix estant al capdavant (17,06 miccions/1000m2), existeix
una clara diferència entre els valors d’aquest barri i La Maternitat amb el de
Pedralbes, amb només 8,18 miccions/1000m2. Amb tot, és clar que Les Corts és
el barri amb una incidència més elevada de gossos.
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Molts veïns encara utilitzen
sofre per evitar que els gossos
continuïn
pixant
a
les
cantonades i façanes dels
edificis.
També hi ha propietaris que
es pensen que els espais dels
arbres són pipicans.
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Resultats per brutícia a les façanes
Figura 35. Valors mitjans estandarditzats de pintades (PIN), cartells (CAR), adhesius (ADH), I
índex combinat (PARET), per unitat de superfície en funció del barri

Figura 36. Valors mitjans estandarditzats del total de residus als carrers (índex combinat), per
unitat de superfície en funció del barri
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Figura 37. Mitjana, de cada barri, del nombre de pintades, adhesius i cartells en parets per
1000m2

comparativa entre barris
9,00
8,00
7,00
6,00
5,00
4,00
3,00
2,00
1,00
0,00

Les Corts
Pedralbes
Maternitat

Pintades

Adhesius
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Referent a aquests tipus de deixalles, no s’observen diferències generals
entre barris.. Mentre per pintades tant en Les Corts com La Maternitat es troben
valors molt més elevats que Pedralbes (més de vuit pintades per 1000m2 als dos
primers i menys de dues pintades al darrer), per cartells en parets Pedralbes
presenta un valor molt superior (més de sis unitats) als altres dos (entre una i
tres unitats).

Resultats per residus al terra
Figura 38. Valors mitjans estandarditzats de residus petits (RES<5),
(RES<5), residus grans (RES>5),
burilles de tabac (TAB), envasos i llaunes (ENV), I índex combinat (RESTOT), per unitat de
superfície en funció del barri
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Figura 39. Mitjana, de cada barri, del nombre de residus<5cm, residus>5cm i envasos (llaunes,
ampolles…) per 1000m2
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Figura 40.

Residus >5cm

Envasos: Llaunes,
ampolles,…

Mitjana, de cada barri, del nombre de burilles per 1000m2
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Quant a residus sòlids del terra (residus de mida inferior a 5 cm, residus de
mida superior a 5 cm, burilles de tabac i envasos) les gràfiques mostren
clarament com, altre cop, el barri de Les Corts és el més degradat, exceptuant
exceptuan
per residus de menys de 5 cm, on tots tres són força pròxims, entre 10 i 15
residus per 1000m2, i per envasos on no s’arriba a la unitat per 1000m2 a cap
barri.
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Figura 41. Mitjana, de cada barri, del nombre de papereres plenes i escombraries al costat
dels contenidors per 1000m2

comparativa entre barris
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Escombraries al costat contenidors

Les dades no mostren cap diferència significativa car el nombre de papereres
plenes, o de deixalles al costat de les escombraries, per superfície,
superfície és ínfim i
poc destacable.
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Per carrers
Un cop fet l’anàlisi per barris,
barris ara cal veure quins són els carrers més
problemàtics i l’origen, com en el cas dels barris.
barris Al mateix temps caldrà veure
quins són els carrers amb queixes, si aquesta queixa queda, o no, confirmada, i
si existeix una relació entre els carrers amb queixa i els més problemàtics.
Resultats per excrements
xcrements
Figura 42. Mitjana, de cada barri, del nombre d’excrements
d’e
per 1000m2, en groc els llocs amb
queixes.

La
gràfica
permet
visualitzar quins són els
carrers amb un nombre
d’excrements més gran en
relació la superfície.
Així, doncs, els carrers
que
es
troben
al
capdamunt
són
Enric
Morera (30,71 f./1000m2),
Lluçà (29,72 f./1000m2),
Carrer de Les Corts (13,45
f./1000m2),
Taquígraf
Martí (11,67 f./1000m2),
Maria Barrientos (11,46
f./1000m2),
Montnegre
(10,44
f./1000m2)
i
Emèrita Augusta (10,41
f./1000m2).

Femtes
Enric Morera
Lluçà
C les Corts
Taquígraf Martí
Maria Barrientos
Montnegre
Emerita Augusta
Déu i Mata
Comandant Benítez
Marqès de Mulhacén
Plaça de les Corts
Avda. Xile
Felipe de Paz
Danubi
Sor Eulàlia d'Anzizu
Europa
Trias i Giró
Can Bruixa
Abadesa Olzet
Dr. Ferran
Manila
Dulcet
Marquès Sentmenat
Pisuerga
Taquígraf Serra
Lamote Grignon
Mejia Lequerica
Fígols
Joan Güell
Benavent
Joan Obiols
Tros Illa
Can Segalar
Avda. Madrid
Trav. Corts
Cardenal Reig
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També es pot visualitzar
els carrers amb queixes
per excrements de gossos
els quals són (representats
en groc): Déu i Mata (8,14
f./1000m2; 8è més brut),
Joan Gamper (no se n’han
femtes/1000m2
trobat), Trav. de Les Corts
(0,65 f./1000m2; 35è més
brut), Joan Obiols (6,09 f./1000m2; 12è més brut), Trias i Giró (5,22 f./1000m2;
17è més brut), Cardenal Reig (0,53 f./1000m2; 36è més brut) i Passatge Piera
(no se n’han trobat).
Per tant, es confirmen les queixes, exceptuant els casos de Joan Gamper i
Passatge Piera, encara que
que no es troben al capdavant de la llista de carrers amb
més excrements.
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Cal esmentar, comparant-ho
comparant ho amb les places i jardins estudiats, que els carrers
es troben en un estat de brutícia molt més elevat – mentre el parc més brut té
poc més de 8 f./1000m2, el carrer més brut té més de 30 f./1000m2; a més, els
15 carrers més bruts es troben per sobre les 5 f./1000m2.
Resultats per miccions
Figura 43. Ranking de carrers amb nombre de
miccions per 1000m2

Encara que no resultin tan vistoses com
les femtes, les miccions també poden
generar problemes sobretot a causa de la
seva mala olor. És la variable que es troba
en més quantitat de carrers,
carrers només en tres
casos no se n’han trobat.
Els carrers que encapçalen
encapçal el ranking són
Marquès de Sentmenat (55,26 m./1000m2),
Can Bruixa (53,65 m./1000m2), Taquígraf
Martí (46,66 m./1000m2), Maria Barrientos
(33,33 m./1000m2), Lamote Grignon (30,82
m./1000m2), carrer de les Corts (29,59
m./1000m2), Pisuerga (27,57 m./1000m2),
Joan Gamper (26,14 m./1000m2), Avda. Xile
(25.69
m./1000m2),
Lluçà
(25,48
m./1000m2),
Enric
Morera
(24,57
m./1000m2).
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Si relacionem les miccions amb la
quantitat d’excrements, per tal de veure
quins són els carrers amb més alta
conflictivitat per gossos,
sos, es pot observar
que carrers com Taquígraf Martí (11,67
f./1000m2 i 46,66 m./1000m2), C/ de Les
Corts (13,45 f./1000m2 i 29,59 m./1000m2),
miccions/1000m2
Enric Morera (30,71 f./1000m2 i 24,57
m./1000m2), Lluçà (29,72 f./1000m2 i 25,48
m./1000m2), Maria Barrientos (11,46
(11
f./1000m2 i 33,33 m./1000m2), Emèrita
Augusta (10,41 f./1000m2 i 21,55 m./1000m2) i Déu i Mata (8,14 f./1000m2 i
21,51 m./1000m2)... es troben al capdamunt de la llista essent els més embrutits
per aquests animals.

Resultats de conflicti
onflictivitat per incivisme i deixalles
L’incivisme i les deixalles esdevenen una de les fonts de conflictivitat més
important als carrers. Per tal d’analitzar-ho
d’analitzar ho s’han tingut en compte les següents
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variables: burilles de tabac, residus de mida inferior als 5 cm, residus de mida
superior als 5 cm i envasos (llaunes, ampolles...).
Els resultats de cada paràmetre es troben a les gràfiques inferiors on, amb
groc, es ressalten aquells carrers dels quals s’han rebut queixes pel mal ús de
contenidors i papereres. Això permetrà observar si existeix alguna relació entre
els carrers amb queixes per aquesta problemàtica i els que hi ha més brutícia.
Es pot observar doncs, que els carrers amb més brutícia per burilles de tabac
són Prat d’en Rull (304,93 b./1000m2), Carles III (300,98 b./1000m2), Joan Obiols
(283,29 b./1000m2), Maria Barrientos (278,13 b./1000m2), Marquès Sentmenat
(260,04 b./1000m2), Jordi Girona (237,94 b./1000m2), Can Bruixa (216,13
b./1000m2), Alfambra (213,93 b./1000m2), carrer les Corts (190,79 b./1000m2),
Montnegre (190,32 b./1000m2).
Els que en tenen més per residus de mida inferior a 5 cm són Taquígraf Serra
(61,11 r<5cm/1000m2), Diagonal (41,28 r<5cm/1000m2), Déu i Mata (40,01
r<5cm/1000m2), Lluçà (38,22 r<5cm/1000m2), Abadessa Olzet (35,94
r<5cm/1000m2), Carles III (33,78 r<5cm/1000m2), Joan Obiols (32,23
r<5cm/1000m2),
Pisuerga
(29,69
r<5cm/1000m2),
Alfambra
(27,31
2
2
r<5cm/1000m ), Maria Barrientos (25 r<5cm/1000m ).
Els que en tenen més per residus de mida superior a 5 cm són Taquígraf Serra
(158,33 r>5cm/1000m2), Abadessa Olzet (49,42 r>5cm/1000m2), Déu i Mata
(45,93 r>5cm/1000m2), Taquígraf Martí (43,74 r>5cm/1000m2), Gelabert (39,40
r>5cm/1000m2), Lluçà (36,09 r>5cm/1000m2), Benavent (31,02 r>5cm/1000m2),
C/ de Les Corts (28,24 r>5cm/1000m2), Alfambra (24,06 r>5cm/1000m2),
Montnegre (23,40 r>5cm/1000m2).
I, finalment, els que en tenen més per envasos són Danubi (4,49 e./1000m2),
Conxita Supèrvia (3,56 e./1000m2), Carles III (2,61 e./1000m2), Cardenal Reig
(2,22 e./1000m2), Capità Arenas (2,17 e./1000m2), Can Segalar (1,64
e./1000m2), Benavent (1,49 e./1000m2), Av. Xile (1,34 e./1000m2)
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Figura 44. Ranking de carrers amb nombre de burilles de tabac i de residus de menys de 5 cm
per 1000m2, en groc els llocs amb queixes.
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Figura 45. Ranking de carrers amb nombre de residus de mida superior a 5cm i nombre
d’envasos per 1000m2 (r>5cm./1000m2), en groc els llocs amb queixes.
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El grau de brutícia sovint és subjectiu i depèn de la persona que s’ho mira. És
clar, però, que com més gran sigui el residu, més fàcil és la seva detecció i
resultarà una font de brutícia més evident que una burilla o un residu de
dimensions reduïdes (com els residus de menys de 5 cm). És per això que els
carrers més bruts estaran constituïts per aquells amb un nombre més elevat de
deixalles de mida gran com són residus de més de 5 cm i envasos, en detriment
de la resta (residus de menys de 5 cm i burilles de tabac).
En base això, els carrers més bruts per deixalles al terra són Déu i Mata (45,93
residus>5cm/1000m2; 40,01 residus>5cm/1000m2; 2,22 envasos/1000m2; 112,95
burilles/1000m2), Taquígraf Serra (158,33 residus>5cm/1000m2; 61,11
residus<5cm/1000m2; 133,33 burilles/1000m2), Abadessa Olzet (49,42
residus>5cm/1000m2; 35,94 residus<5cm/1000m2; 4,49 envasos/1000m2),
Alfambra (213,93 burilles/1000m2; 27,31 residus<5cm/1000m2; 24,06
residus>5cm/1000m2)
i
Montnegre
(190,32
burilles/1000m2;
25
residus<5cm/1000m2; 23,40 residus>5cm/1000m2).
A més a més, també s’ha estudiat la brutícia a les façanes del Districte de Les
Corts. En aquest apartat s’han analitzat tres paràmetres: pintades, adhesius i
cartells.
Els resultats mostren que els carrers amb un nombre més elevat de pintades
són Joan Gamper (68,63 p./1000m2), Danubi (58,77 p./1000m2) Maria Barrientos
(51,04 p./1000m2), Can Bruixa (26,06 p./1000m2), Déu i Mata (22,32 p./1000m2),
Taquígraf Serra (22,22 p./1000m2), Equador (19,28 p./1000m2), Felipe de Paz
(19,22 p./1000m2), Enric Morera (18,43 p./1000m2), Comandant Benítez (18,04
p./1000m2).
En quant als adhesius, només hi ha un carrer digne de menció, ja que Prat
d’en Rull, amb 59,79 a./1000m2 té un valor significativament més gran que la
resta que ja se situen a 5,21 a./1000m2, corresponent a Maria Barrientos que és
el següent en el ranking.
I els que tenen un nombre més elevat de cartells són Manila (34,08
c./1000m2), Marquès de Mulhacén (27,59 c./1000m2), Lamote Grignon (20,54
c./1000m2), Sor Eulàlia d’Anzizu (14,50 c./1000m2), Dr. Ferran (7,83 c./1000m2),
Maternitat (6,35 c./1000m2), Can Bruixa (4,60 c./1000m2), Maria Barrientos
(4,17 c./1000m2), Dulcet (3,90 c./1000m2), Joan Gamper (3,27 c./1000m2).
Tal com passa en el cas de les deixalles al terra, els adhesius adquireixen
menor importància car la seva mida no representa una molèstia tan gran com els
cartells o les pintades. El problema dels adhesius és que no només se’n posa un,
sinó que en una porta es poden arribar a comptabilitzar més de 100. Per tant, si
es relacionen aquests tipus de brutícies de les parets, trobem que els carrers
més bruts són Joan Gamper (68,63 p./1000m2; 3,27 c./1000m2), Maria Barrientos
(51,04 p./1000m2; 4,17 c./1000m2), i Can Bruixa (26,06 p./1000m2; 4,60
c./1000m2).
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Segurament no existeix “el carrer més brut”, però sí que n’hi ha un que, en la
majoria de les variables, es troba a dalt de tot del ranking. Aquest és Maria
Barrientos, amb una elevada problemàtica per gossos, residus de menys de 5 cm,
burilles i brutícia a les parets.

Coincideixen els carrers més bruts amb els que hi ha queixes respecte
contenidors i ús de papereres?
Encara que no s’han trobat evidències clares de la mala utilització de
contenidors i papereres a cap dels carrers amb queixes per aquest motiu, alguns
d’aquests carrers es relacionen directament amb elevats valors de brutícia al
terra.
A continuació s’analitzen aquests carrers amb queixes tot relacionant-los amb
els seus valors de brutícia:
1) Cardenal Reig: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al terra.
2) Av. Xile: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al terra.
3) Pisuerga: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; no obstant, s’observa que hi ha nivells força elevats de
brutícia, sobretot de residus de totes mides i burilles.
4) Europa: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al terra.
5) Déu i Mata: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; no obstant, es troba englobat dins un dels carrers més bruts
per deixalles al terra. Cal esmentar, a més a més, que és un carrer amb
un elevat nombre de pintades en relació la superfície.
6) Joan Gamper: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al terra.
7) Montnegre: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; no obstant, es troba englobat dins un dels carrers més bruts
per deixalles al terra.
8) Av. De l’Exèrcit: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat
dels contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al
terra.
9) Diagonal: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al terra.
10) Jordi Girona: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; no obstant, s’observa que hi ha nivells força elevats de
brutícia, sobretot de residus de totes mides i burilles.
11) Joan Obiols: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; no obstant, s’observa que hi ha nivells força elevats de
brutícia, sobretot de residus de totes mides i burilles.
12) Trias i Giró: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; a més a més, no s’aprecien valors alts de deixalles al terra,
exceptuant els envasos.
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13) Alfambra: No s’han trobat papereres plenes ni deixalles al costat dels
contenidors; no obstant, es troba englobat dins un dels carrers més bruts
per deixalles al terra.
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CONCLUSIONS
El patró horari de visita als parcs per part dels propietaris de gossos té forma
de U, amb utilització màxima a primera (de 8 a 10 h del matí) i darrera hora del
dia (de 19 a 20 h del vespre), i utilització mínima a primera hora de la tarda (de
15 a 17 h de la tarda). Dones i homes es comporten de manera molt igual, però
els més joves i els més grans utilitzen el parc, pràcticament, en totes les franges
horàries.
Els homes tendeixen a passejar gossos més grans que les dones. L’edat també
influeix en el tipus de gos que es passeja, i els més joves i els més grans
passegen gossos més petits que les classes d’edat mitjana.
El 44% dels propietaris de gossos treu a passejar el seu gos uns tres cops al dia
i un 23,3% d’un a dos cops.
Les dones porten els gossos lligats en una proporció significativament superior
que els homes (54,8% i 46,9%, respectivament). Pel que fa a les classes d’edat,
tant homes com dones de mitjana edat porten els gossos deslligats en una major
proporció que homes i dones més joves i més grans. Segons una enquesta
realitzada als propietaris de gossos un 80% dels enquestats afirma que sempre o
gairebé sempre porta el gos lligat.
El 91% dels propietaris recullen les femtes del seus gossos (93,1% en dones i
88,1% en els homes). Aquesta dada coincideix amb els propietaris enquestats, on
un 92% afirma recollir les deposicions. Per una altra banda, també s'observa que
les deposicions de gossos grans es recullen menys que les dels petits i mitjans.
Els que menys recullen són els homes joves que només arriben al 70%.
La utilització dels pipicans es pot considerar força baixa, amb un total del
27% de persones que l’utilitzen (32,7% els homes i 21,6% les dones). Però, només
el 15% dels enquestats reconeix utilitzar el pipican regularment, mentre que el
40% dels enquestats reconeix que mai utilitza el pipican. Homes i dones utilitzen
aquest servei de manera semblant en funció de l’edat, essent més utilitzat per
persones de mitjana edat o gran, i molt poc utilitzat pels joves.
L’ús del pipican també es veu condicionat per la mida del gos, de tal manera
que els gossos grans i mitjans l’utilitzen més –ho fan un 35%- que els gossos
petits –tan sols un 12.
D’altra banda, la recollida de femtes i l’ús del pipican es troben relacionats, i
les persones que més l’utilitzen també són les que tendeixen a recollir amb més
freqüència les deposicions dels seus gossos.
La majoria dels propietaris enquestats creu que hi ha pocs pipicans al seu
barri (64%), i solament el 13% considera que n’hi ha suficients o molts. És
sorprenent que hi ha propietaris que desconeixen l’existència de pipicans al seu
barri (12%). Els joves creuen que hi ha pocs pipicans, però també són els que en
fan menys ús. S’observa una relació bastant clara entre la freqüència
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d’utilització dels pipicans i el coneixement de l’existència d’aquestes
installacions. El desconeixement pot portar a la infrautilització dels pipicans.
Les causes que s’addueixen per no portar els gossos als pipicans són
principalment que són que aquestes installacions són molt petites, estan molt
brutes, i que a vegades s’hi produeixen baralles amb altres gossos.
El coneixement de les àrees d’esbarjo es pot considerar baix per part dels
propietaris de gossos (43,6%), si bé existeixen clares diferències en funció de
l’edat. Així doncs, a mesura que augmenta l’edat existeix un major coneixement
de les àrees d’esbarjo, i aquest patró és semblant entre sexes.
Una petita proporció dels propietaris considera que hi ha suficients àrees
d’esbarjo per a gossos al seu barri (9,2%), mentre que el 39,6% considera que
n’hi ha poques. Malgrat això, la meitat dels enquestats (51,1%) no sap o no
contesta a la pregunta, constatant un desconeixement sobre l’existència
d’aquestes àrees en bona part dels enquestats. Sembla ser que els joves són els
que tenen major desconeixement d’aquestes àrees.
Més de la meitat dels propietaris enquestats reconeixen que no utilitzen mai
les àrees d’esbarjo per a gossos (55,6%), fet que contrasta fortament amb les
persones que l’utilitzen sempre (15,1%). Dins d’aquest darrer grup, sembla que
la utilització de les àrees d’esbarjo per a gossos augmenta amb l’edat dels
propietaris, fet que a la vegada es pot relacionar amb el grau de
desconeixement d’aquestes àrees pels més joves.
El 60% dels gossos del Districte trepitgen la gespa dels parcs en algun moment
del passeig. S’ha observat que els gossos de les persones grans trepitgen menys
la gespa del parcs (50%) i els dels joves la trepitgen més (65%).
Tan sols un 7% dels gossos malmeten la vegetació dels parcs. Però, si que es
pot observar que són els gossos de les persones de les classes d’edat més grans
les que malmeten menys la vegetació (5%) i els gossos de les classes més joves
ho fan en un 9%.
Durant l’enquesta, també es va preguntar als propietaris quins problemes
podien ocasionar els seus gossos a la resta de la gent. El 65,4% creuen que els
seus gossos no comporten cap problema, el 17,9% pensen que sí, que embruten
els parcs, el 8,9% que molesten a la resta d’usuaris sense gos, el 6,1% opinen que
fan massa xivarri i el 1,7% que malmeten la vegetació.
Si comparem places i jardins amb els carrers veiem que aquests últims
presenten major nombre de deposicions de gossos. Així doncs, mentre el parc
més brut té poc més de 8 femtes/1000m2, el carrer més brut té més de 30
femtes/1000m2; a més, els 15 carrers més bruts es troben per sobre les 5
femtes/1000m2.
Atenent a barris i carrers més bruts. El barri de les Corts és el que presenta un
major índex de brutícia combinat, seguit de Pedralbes, i la Maternitat. El barri
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de les Corts és el que presenta una major índex de conflictivitat combinat,
seguit de la Maternitat, i Pedralbes. Malgrat tot, les diferències entre barris no
es poden considerar estadísticament significatives respecte de la brutícia
general (índex combinat).
Existeixen diferències significatives solament en el nombre de burilles de
tabac (més en les Corts), i en el nombre de pintades per superfície (més a la
Maternitat).
La manca de diferències importants entre barris és deguda a que hi ha una
gran heterogeneïtat en la distribució de la brutícia per sectors, trobant sectors
força bruts (C4, M8 i P7), i força nets (C5, M6, M10, P2, P8), en els tres barris.
L’existència de més brutícia i conflictivitat a les Corts és raonable atenent a que
aquest barri presenta una densitat de població 8 vegades superior que
Pedralbes, i 3 vegades superior que la Maternitat.
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ
A continuació es detallen tota una sèrie de propostes i mesures per tal de
millorar el conjunt d’hàbits vers el civisme dels ciutadans i ciutadanes del
Districte de les Corts.
•

En el tema dels gossos, abans de fer actuacions de sensibilització o de
vigilància activa, caldria replantejar-se realment els requeriments dels
animals i dels seus propietaris, adaptant els espais existents a les seves
característiques i necessitats reals. Els pipicans i àrees d’esbarjo
actuals, no satisfan els requeriments d’espai que necessiten els gossos.
En els parcs grans, pot ser caldria ampliar aquestes àrees, abans de
perseguir o no permetre els gossos sense lligar.

•

S’ha de millorar la percepció de les àrees per a gossos amb nous
dissenys. Aquesta modificació ha de fer que les àrees d’ús exclusiu per
a gossos siguin llocs més atractius, divertits, higiènics i útils pels seus
propietaris. L’interior d’aquestes àrees poden ser de gespa o de sorra,
ja que resulten més atractives pels animals i, fins i tot, poden imitar
una zona d’entrenament per a gossos (pista d’obstacles, agility).

•

S’ha de potenciar l’ús de les àrees per a gossos, mitjançant campanyes
de sensibilització i informació dirigides exclusivament als propietaris.
S’ha comprovat que hi ha un gran desconeixement sobre la ubicació i
funcionalitat de les àrees per a gossos. Hem observat que tan sols un
27% dels propietaris fa ùs d’aquestes àrees. S’ha de buscar solucions
pràctiques per a que les dones amb gossos petits els utilitzin, ja que
són el grup que menys ús fa.

•

Fos recomanable que els pipicans tinguessin dispensador de bosses per
a recollir deposicions i de la mateixa manera pala recollidora. Fora
interessant la revisió i desinfecció de les àrees per a gossos de manera
més freqüent, a l’observar-ne situacions de conflicte i desafecció dels
usuaris entorn l’ús d’aquestes àrees.

•

Per evitar en gran mesura que els gossos trepitgin les zones
enjardinades, especialment la gespa, seria convenient delimitar-la amb
petites tanques o substituir-la per heura. L’heura és una planta
autòctona amb poques necessitats hídriques que dificulta que els
gossos puguin córrer.

•

Una altra de les mesures proposades és la de mantenir una separació
àmplia entre les àrees d’ús exclusiu per a gossos i les àrees infantils,
una circumstància que es compleix en la majoria d’espais analitzats,
però que a nivell concret presenta alguns exemples, com és el cas dels
Jardins de Can Bacardí, on aquestes dues àrees són molt properes.
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ANNEXES
Annex 1: Mostreig d’observació directa als parcs
Annex 2: Mostreig de transsectes
Annex 3: Enquesta usuaris dels parcs
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ANNEX 1: Mostreig d’observació directa als parcs

Parc/Jardí:
Hora

Sexe

Enquestador:
Edat

Sexe : H: home / D: dona

Mida

Raça

Data:
Gos pipican

Gos

Recull

Trepitja la gespa Malmet la

lligat

femtes

vegetació

Edat: < 20, 20-40, 40-60, >60 Mida: P: gos petit / M: gos mitjà / G: gos gran Altres: si / no / NS/NC
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Parc:

Presència de pipican:

Hora neteja parcs i jardins:

Nº de femtes a primera hora (posar l’hora):

Número de femtes a darrera hora:

Desperfectes plantes i mobiliari:

Observacions:
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ANNEX 2: Mostreig de transsectes
Transsecte:

Hora:

Enquestador:
TOTAL

Femtes
Miccions
Pintades
Adhesius (“cerrajeros”)
Burilles Tabac
Residus de menys de 5 cm
Residus de més de 5 cm
Cartells en les parets
Envasos: llaunes, ampolles,...
Escombraries al costat contenidors
Papereres plenes
Lladrucs
Altres
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ANNEX 3: Enquesta usuaris dels parcs

ENQUESTA USUARIS PARCS
Parc :

Edat:

Hora enquesta:

□ <25 anys.

Sexe:

□ 25 – 40 anys. □ 40 – 60 anys □ >60 anys
Tamany gos: □ Gran

Raça gos:

□ Mitjà □ Petit

- Coneixes les àrees d’esbarjo per a gossos?

□ si □ No
- Creus que hi ha prous àrees d’esbarjo?

□ Poques

□ Suficients

□ Moltes □ NS/NC

- Quines coneix? ___________________________________

- Hi ha prous pipicans en el barri?

□ No sabia que existien

□ Pocs

□ Suficients

□ Molts

□ NS/NC

- Quins coneixes?
_________________________________________________

- Vostè porta el gos al pipican?

□ Sempre □ Gairebé sempre

□ A vegades

□ Mai

□ NS/NC

□ A vegades

□ Mai

□ NS/NC

I a les àrees d’esbarjo?

□ Sempre □ Gairebé sempre
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- Si no el porta per què?

□ És massa petit

□ Està molt brut

□ Queda massa lluny de casa

□ No ho coneixia

□ Altres ________

- Porta el gos lligat?

□ Sempre □ Gairebé sempre

□ A vegades

□ Mai

□ NS/NC

- Quins problemes pensa que ocasionen els gossos als parcs.

□ Cap □ Embruten els parcs □ malmeten la vegetació □ fan massa xivarri □ molesten a la gent □ NS/NC
- Recull els excrements del seu gos?

□ Sempre □ Gairebé sempre

□ A vegades

□ Mai

□ NS/NC

- A quines hores treu a passejar el gos?__________________

Observacions:
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