
 

CAL UNA SOLUCIÓ URGENT PER A MILLORAR EL DRENATGE DE LES ÀREES 

D’ESBARJO PER A GOSSOS DE LA CIUTAT 

Barcelona, 3 de desembre del 2018 – La síndica de greuges de Barcelona, Maria 

Assumpció Vilà, ha estimat una queixa ciutadana que denunciava el mal estat de l’Àrea 

d’Esbarjo per a Gossos (AEG) del Baix Guinardó, a causa del mal funcionament del 

sistema de drenatge. Vilà ha comprovat que aquesta situació s’estén a altres AEG de 

la ciutat i genera malestar entre els conductors i les conductores de gossos i en el 

veïnat pròxim a les AEG. 

La persona promotora de la queixa va exposar que l’AEG Baix Guinardó presentava 

molt males condicions després de la pluja, ja que quedava inundat i inutilitzable. “Es 

deixa que l’aigua dreni sola i normalment triga una setmana”, va denunciar la 

ciutadana.  

La Sindicatura de Greuges de Barcelona ha comprovat que l’AEG Baix Guinardó ha 

estat inundat durant bona part dels dos darrers mesos, a causa de l’abundant pluja i 

del mal funcionament del sistema de drenatge. A banda d’aquesta AEG, hi ha altres 

zones d’esbarjo per a gossos que pateixen els mateixos problemes quan plou: AEG 

Enric Sagnier (Sarrià-Sant Gervasi), AEG Via Favència (Nou Barris), AEG Can Mantega 

(Sants-Montjuïc) i AEG Plaça Rosa Sabater (Sarrià-Sant Gervasi).  

L’acumulació d’aigua durant dies provoca que els conductors de gossos no puguin fer 

ús de les AEG, i també genera males olors, problemes de salubritat, creixement de 

bacteris i l’aparició de mosquits i altres insectes.  

“Sabem que el consistori és coneixedor d’aquest problema, que sembla que és 

generalitzat i a causa d’un mal funcionament del sistema de drenatge de les AEG, i 

que estudia possibles solucions, però mentrestant l’aigua continua estancada amb 

els consegüents riscos que això suposa per la salut dels animals i de les persones. 

S’ha de trobar una solució per extreure l’aigua”, ha conclòs la síndica.  

 

Per a més informació, podeu contactar amb: 

Pablo Monfort – Premsa i Comunicació – 678 553 006 / pmonfort@bcn.cat 
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