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Ciutadana

La Guàrdia Urbana controla que els propietaris
de gossos els portin lligats pel carrer
• Agents de paisà vigilen que es compleixi la normativa a les places i els parcs de Lleida
queixes per l’incivisme dels
amos dels gossos, que es
tradueix en brutícia als parcs
infantils, sorolls i animals
sense corretja.

La Unitat de Policia Administrativa de la policia local, formada per agents de
paisà, vigila les places i els
parcs per controlar que els
amos dels gossos compleixin la normativa, que inclou
la recollida dels excrements
dels animals i la seva subjecció a la via pública.

La policia local insta
els amos a portar
lligats els animals
i a recollir els
excrements
Una parella d’agents passeja pels espais públics a
primera hora del matí i una
altra a última hora de la tar-

La campanya complementa la tasca dels agents
cívics, que només poden
advertir els propietaris de
gossos en cas de detectar
conductes incíviques, però
no sancionar.
Els agents cívics també vetllen perquè els gossos vagin lligats. © H. S.

da per evitar les infraccions.
De moment, la campanya
s’ha desplegat a Balàfia i
Cappont i continuarà per la
Bordeta, l’entorn de RENFE i
la Zona Alta.

És una actuació coordinada entre les regidories
d’Urbanisme i Seguretat
Ciutadana que l’Ajuntament
ha posat en marxa després
de rebre un increment de

Només en un mes, els
agents van practicar 155 actuacions relacionades amb
gossos, de les quals 97 van
ser avisos a amos de cans
per portar l’animal sense
corretja i 15 per no posar-li
morrió. •••

Medi Ambient

Àrea d’esbarjo amb
tanques per a cans

•S
 ituada a la plaça Maria Mercè Marçal de
Cappont i amb una superfície de 400 m2
La primera àrea d’esbarjo
per a gossos delimitada
amb tanques, situada a la
plaça Maria Mercè Marçal,
ja és oberta. Es tracta de la
primera zona d’aquestes característiques a la ciutat, que
té una superfície de 400 m2
i disposa de mobiliari urbà,
un abeurador per als animals i un sistema de neteja
per aspersió i drenatge. Els
gossos s’hi poden estar sense corretja i els propietaris
n’han de recollir els excrements, com a la resta de la
ciutat.
La Paeria ha creat un total
de 6 àrees d’esbarjo per a

gossos. A més d’aquesta de
Cappont, que és tancada,
n’hi ha cinc més d’obertes i
perfectament senyalitzades,
que són situades al carrer
Xavier Puig Andreu de Par-

Els animals poden
córrer sense corretja
i els propietaris
han de recollir les
deposicions
dinyes (200 m de longitud),
al marge dret de la canalització (tram que va des de
les comportes fins al Pont
Vell amb una longitud de
1.375 m), a l’avinguda de La

Al tancat també hi ha un abeurador i mobiliari urbà. © H. Sirvent

Canadiense (525 m de longitud al marge dret del canal
de Seròs) de la Bordeta, a
l’accés a Gardeny pel carrer
Cardenal Cisneros a la Mariola (200 m de longitud) i el
carrer dels Bombers a Ciutat
Jardí (425 m de longitud).
Aquestes àrees són delimitades per una fita d’inici
i una altra de finalització en

espais més grans i oberts, on
moltes vegades ja hi ha una
separació física, tot i que
s’ha instal·lat senyalització
indicativa de l’inici i el final
de l’àrea.
La creació d’aquestes
àrees no eximeix els propietaris de respectar la normativa vigent de tinença
d’animals de companyia. •••
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