Nota de premsa
Terrassa, 23 de setembre de 2016

Comença una campanya per implicar tothom en el
foment de la tinença responsable d’animals
domèstics
L’Ajuntament habilitarà quatre noves zones de lliure circulació de gossos

L’Ajuntament de Terrassa posa en marxa una campanya informativa per implicar a
tota la ciutadania en el foment de la tinença responsable d’animals domèstics i la
bona convivència en els espais públics. Amb un missatge en positiu sobre els
comportaments cívics, i sota el lema “Nosaltres complim”, la campanya posa l’accent
en el coneixement de l’Ordenança Municipal de Tinença i Protecció d’Animals,
aprovada en el Ple Municipal d’octubre de 2015.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presentat aquest matí la campanya, que “vol
enviar un missatge en positiu per què entre tots, ciutadania i Ajuntament,
aconseguim una ciutat millor en la que tothom fomenti la tinença responsable
dels animals domèstics i la bona convivència per gaudir més i millor de l’espai
públic”. Ballart ha animat a la ciutadania a “fomentar les actituds cíviques i de
respecte als animals per fer créixer l’orgull de viure en aquesta ciutat i poder
dir ben fort allò que afirma un dels hashtags de la campanya: M’agrada
Terrassa”.
Es distribuiran tríptics i pòsters, es faran sessions informatives amb les entitats
ciutadanes que ho demanin; s’utilitzaran les xarxes socials com a eina potent per
arribar a la ciutadania; la revista Essències publicarà un monogràfic sobre aquest
tema i s’enviaran prop de 7.600 cartes als propietaris d’animals censats. Per realitzar
aquesta tasca de sensibilització, l’Ajuntament ha treballat de la mà de diverses
entitats relacionades amb els animals domèstics i de la Federació d’Associacions de
Veïns de Terrassa (FAVT).
La campanya proposa que tothom qui vulgui es faci fotos amb la seva mascota i les
pengi a les xarxes socials amb algun dels hashtags #NosaltresComplim i
#MagradaTerrassa. Les fotos han de reflectir actituds cíviques o simplement retratar
instants que vulguin compartir amb tothom. L’objectiu és que totes aquestes imatges
es difonguin ràpidament per les xarxes socials, de manera que cada vegada més
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persones se sumin a la iniciativa i el missatge en positiu es contagiï. Es busca així
una forma efectiva, amable i propera de compartir i fomentar les actituds cíviques, de
respecte pels animals i per a tota la ciutadania.

Quatre noves zones de lliure circulació de gossos
L’alcalde ha anunciat avui també quatre noves zones de lliure circulació de gossos,
-que se sumaran a les cinc actualment en funcionament a Terrassa-, en els següents
espais:
- Ca n’Aurell: pg. Vint-i-dos de Juliol, c. Fontanella, c. Frederic Soler i pl. Miquel
Utgés.
- Vallparadís: zona Puig i Cadafalch.
- Can Tusell: entre av. de Béjar, c. de la Tramuntana i c. de l’Alguer.
- Guadiana: confluència d’av. de Santa Eulàlia amb c. del Miño.
A més, tal i com ha explicat l’alcalde, es modificarà i traslladarà la zona situada al
Parc de Vallparadís, a l’Horta dels Frares, a una zona contígua.
L’alcalde ha recordat que “fa quatre anys vàrem començar a implantar aquestes
zones, amb el compromís d’anar-ho fent progressivament. Quan s’executin
aquests nous projectes, Terrassa disposarà d’un total de 15.600 metres
quadrats dedicats a zones de lliure circulació de gossos. Haurem duplicat
doncs, l’actual superfície disponible, amb un increment de 7.500 metres
quadrats”.
Les noves zones es troben en fase de licitació, i tenen un pressupost de prop de
190.000 euros. Està previst que la nova zona de Vallparadís, que s’ha de construir a
la zona de Puig i Cadafalch, entri en funcionament aquest any; i la resta al llarg del
primer semestre de 2017, de forma esglaonada.
Els espais que estan en funcionament es troben a:
-La Maurina, entre pg. del Vint-i-dos de Juliol, c. de Sardenya i c. de Felip II.
- Poble Nou: entre rda. de Ponent, c. de Manuel de Falla i c. d’Albacete.
- Vallparadís: la Devesa.
- Vallparadís: Horta dels Frares (pendent de trasllat).
- Camp del Roure: entre pg. del Vint-i-dos de Juliol i c. de Joaquim Vayreda.
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Un CAAD més visible
D’altra banda, l’Ajuntament estrena també la nova pàgina web del Centre d’Atenció
d’Animals Domèstics (CAAD), que unifica totes les informacions relacionades amb la
tinença de mascotes, inclosa la normativa vigent, i tots els tràmits relacionats. Es
pretén així millorar la visibilitat del CAAD i la seva activitat amb una pàgina web més
atractiva i més fàcil d’utilitzar per a promoure i facilitar l’adopció o el voluntariat en
favor dels animals. (http://adoptam.terrassa.cat/)
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