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Prohibició durant tot l’any de la permanència o circulació de gossos i altres 

animals domèstics a les platges de Vilanova 

Vilanova disposa de gairebé 6 quilòmetres lineals de platges, com la platja 

Ibersol, Llarga, Aiguadolç, Sant Gervasi, la República, Adarró, Ribes Roges i 

Far de Sant Cristòfol. Són uns espais verds utilitzats pels vilanovins i turistes 

que busquen un espai d’exercici, descans i bany. Les ordenances municipals 

de platges en l’article 24 no permet la circulació o permanència de gossos o 

altres animals durant la temporada de bany. Quan no és temporada de bany 

les platges es converteixen en un espai verd públic on els gossos campen 

deslligats, descontrolats, sense cura dels seus excrements i sense morrió els 

que l’han de portar. Els qui hi passegen, juguen o corren per la platja, grans 

i petits, es veuen sovint assetjats pels comportaments imprevistos dels 

gossos que hi corren lliurement. La colònia de gavines, els corriols, els 

martinets i altres ocells que hi habiten fugen empaitats pels gossos. No és 

possible que l’espai verd més gran de la ciutat sigui el major pipi-can a 

Vilanova i esdevingui un lloc perillós on cal anar amb molt de compte. 

La platja Llarga ha esdevingut un espai dunar protegit amb una rica vegetació 

pròpia d’una zona marítima humida que protegeix la platja, d’altra banda a la 

platja del Far s’han fet importants actuacions per protegir l’espai dunar que 

no es deixarà trepitjar, la platja de Ribes Roges disposa a la part més 

allunyada del mar d’una zona amb vegetació espontània que s’aprofita per 

fer-hi esport i justament en aquesta platja hi ha la zona del torrent de Sant 

Joan protegida darrerament per una simple corda, que en limita l’accés. Els 

gossos deslligats trepitgen les dunes, graten a la sorra, espanten qualsevol 

ocell i borden als qui corren. Aquesta situació afecta la imatge d’aquest espai 
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públic obert de Vilanova amb un potencial paisatgístic favorable, dificultant la 

calma dels qui van a la platja a passejar arran de mar, a jugar a la sorra amb 

la canalla o simplement per gaudir de l’espai. 

La proposta és la prohibició durant tot l’any de la permanència o circulació de 

gossos i altres animals domèstics. Es proposa que l’ordenança municipal 

serveixi per tot l’any i es posin sancions com allí s’especifica. 

Com en poblacions veïnes es pot administrar un espai reduït d’alguna platja 

a l’hivern per a que hi puguin anar els gossos a campar-hi i que no malmeti 

els processos de renaturalització que ha començat a les platges on caldria 

indicar que han de passejar lligats. 

La protecció de la natura i més concretament dels espais costaners han de 

tenir una gestió acurada per no permetre que qualsevol pugui desfer el que 

ha costat protegir i mantenir durant anys i n’és un bon potencial turístic 

donada la conservació del seu paisatge. 

  

 


