
 
L’ÀREA D’ESBARJO PER A GOSSOS D’ENRIC SAGNIER SEGUEIX GENERANT 

QUEIXES DELS USUARIS I EL VEÏNAT QUE HI CONVIU  

 

Barcelona, 21 d’octubre del 2020 – El mal drenatge de les Àrees d’Esbarjo per a 

Gossos (AEG) i les conseqüències de salubritat que comporta és un àmbit de queixa de 

la ciutadania barcelonina des de l’any 2018. De fet, durant el desembre del 2018 la 

síndica de greuges de Barcelona, Maria Assumpció Vilà, va comprovar que hi havia 

diverses AEG de la ciutat, entre elles la d’Enric Sagnier, on s’acumulava aigua i males 

olors durant setmanes.  

 

L’Àrea d’Esbarjo per a Gossos dels Jardins Enric Sagnier, ubicada al districte de Sarrià-

Sant Gervasi, segueix sent un focus de problemes per als usuaris i per al veïnat dels 

edificis limítrofs. Tot i que la Síndica valora positivament les accions engegades per 

l’administració per posar-hi solució, també constata que les molèsties persisteixen. 

 

Queixes de les persones conductores de gossos i del veïnat que hi conviu 

L’AEG Enric Sagnier genera queixes des de fa anys, i ho fa tant entre les persones que 

porten els seus gossos com en la gent que viu en els edificis més pròxims. I aquestes 

queixes tenen un punt en comú: les molèsties que genera l’aigua estancada. 

 

Per una banda, hi ha les queixes dels usuaris, que denuncien problemes d’higiene, ja 

que el terreny no filtra ni l’aigua de la pluja ni les miccions dels animals, amb les 

consegüents molèsties i riscos que això suposa pels animals i per les persones.  

 

D’altra banda, la Sindicatura de Greuges de Barcelona també ha rebut queixes del 

veïnat que viu en els edificis limítrofs amb l’àrea d’esbarjo per a gossos. Manifesten 

que hi ha nits que l’AEG segueix oberta, fet que genera molèsties de soroll durant la nit 

i les primeres hores de la matinada. Aquest veïnat també denuncia l’insuficient 

drenatge de l’AEG, ja que l’aigua s’acumula durant dies quan hi ha episodis de pluja, 

situació que provoca problemes d’insalubritat.  

 

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi explica les actuacions 

El Districte de Sarrià-Sant Gervasi ha enviat a la Sindicatura de Greuges de Barcelona 

una relació amb les actuacions dutes a terme en els àmbits de queixa de la ciutadana 

respecte de l’AEG Enric Sagnier. Sobre les reclamacions per l’acumulació de l’aigua, 
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s’informa que la brigada encarregada retira l’aigua manualment i posteriorment es 

passa un motocultor per tal d’airejar el sauló. També expliquen que s’ha reforçat el 

tancament amb la construcció d’un mur més alt i s’ha reforçat la paret que separa el 

parc del veïnat amb un mur que eviti les filtracions. Pel que fa a l’apertura de l’AEG 

durant algunes nits, el Districte ha denunciat que aquesta situació ha estat provocada 

per actes incívics que han acabat amb el cadenat de la porta trencat i ha anunciat que 

està fent seguiment perquè aquests fets no tornin a produir-se.  

 

Per últim, el Districte de Sarrià-Sant Gervasi també ha contestat a la recomanació de 

la síndica durant l’any 2019 de traslladar l’àrea d’esbarjo de gossos a una altra zona 

on no hi hagi habitatges tan pròxims. El Districte ha demanat a l’Institut Municipal de 

Parcs i Jardins de Barcelona la inclusió al Pla d’Inversions Municipal 2020-2023 per tal 

de dur a terme una actuació que permeti el trasllat a una altra zona del parc, en 

concret a la zona que limita amb el carrer Copèrnic.   

  


