
 

1 
 

 

INFORME DE LA SESSIÓ PARTICIPATIVA EN EL MARC DEL  

CONSELL MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA, DEFENSA I PROTECCIÓ DELS ANIMALS 

 
PROCÉS PARTICIPATIU DEL PROGRAMA D’ACTUACIÓ MUNICIPAL 2020-2023 (PAM) I 

DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
 

1. NOM DE LA TROBADA: 

Sessió Ordinària del Consell Municipal de Convivència, Defensa i Protecció dels Animals.  

 

DATA I LLOC DE LA TROBADA: 

6 de febrer de 2020 

Saló de Cròniques de l’Ajuntament i sales de reunions de l’entresòl de l’Edifici Nou. 

 

3. NOMBRE DE PERSONES PARTICIPANTS:  41 

 

4. EDAT MITJANA DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 48,5 

 

5. GÈNERE DE LES PERSONES PARTICIPANTS: 

 

Masculí Femení No binari 

11 30  

 

 

6. ORDRE DEL DIA 

 

1. (10’) Benvinguda institucional i presentació del plantejament general del procés 
participatiu  del PAM PAM. (Laia Bonet. Tercera Tinenta d’Alcaldia) 

2. (10’) Perquè estem aquí avui?. Presentació explicant l’objectiu i la dinàmica de la 
sessió (EDAS, SL). 

3. (5’) Distribució de les persones participants en grups de debat temàtics segons 
preferència de les persones participants.  

4. (45’) Treball deliberatiu a cada un dels grups.  

5. (15’) Plenari. Cada un dels grups exposarà les principals propostes sorgides del debat. 

6. Cloenda 
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7. PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA D'ACTUACIÓ MUNICIPAL I DELS PRESSUPOSTOS 

PARTICIPATIUS 

 

L’Ajuntament de Barcelona promou un procés de pressupost participatiu en el que la 

ciutadania, de forma directa, decidirà a què es destinaran 75 milions per a la realització de 

projectes d’inversió als 10 districtes.  

La sessió es planteja desenvolupar mitjançant el debat col·lectiu en grup. En un primer 

moment la ciutadania valora i delibera sobre les propostes del PAD perquè siguin estudiades 

pel govern de Districte; i en un segon moment la ciutadania valora la definició, priorització o 

addició de projectes d’inversió per a incorporar el procés de “Pressupostos participatius”. 

Per a més informació del procés participatiu i per fer seguiment de les propostes i projectes 

sorgides de la sessió es pot consultar: https://www.decidim.barcelona/  

 

8. BREU DESCRIPCIÓ DEL DESENVOLUPAMENT DEL DEBAT  

(METODOLOGIA, NOMBRE DE GRUPS CREATS, TEMÀTIQUES TRACTADES, ETC.) 

 

METODOLOGIA 

 

S’han creat 4 grups de treball temàtics. Els temes treballats són: 

- Centre d’Acollida d’Animals de Companyia de Barcelona (CAACB) 

- Estratègia abandonament zero d’animals de companyia 

- Estratègia “gossos i espai públic” 

- Zoo i altres 

Treball de debat propositiu en grups temàtics (45’). Les persones assistents s’han distribuït en 
grups per interès temàtic. El treball als s’ha desenvolupat de la següent manera: 

→ Presentació de les persones del grup (5’). La persona dinamitzadora ha demanat a les 
persones del grup que escriguin el seu nom i entitat en una etiqueta adhesiva, per tal 
d’identificar-se, i que omplin els fulls d’inscripció. A continuació, s’ha exposat la dinàmica 
per l’aportació de propostes.  

→ Repàs de la temàtica/línia de treball i explicació de la dinàmica de la sessió (5’): La 
persona facilitadora ha presentat la temàtica a debatre i la finalitat del debat que ha 
estat: 

o Recollir propostes a incloure al PAM. Les propostes hauran d’estar 
consensuades pel grup.  

o Recollir el debat i argumentacions que han dut a cada una de les propostes. 

→ Debat de propostes (35’): 

Cada una de les temàtiques ha recollit els principals objectius que pretén assolir. La persona 
dinamitzadora ha fet una lectura dels objectius previstos en la línia de treball. S’ha demanat a 
les persones participants, per convidar a la reflexió i l’elaboració de propostes que identifiquin: 

1) Aspectes positius i aspectes negatius o dificultats relacionats amb l’objectiu i recollir-
ho en unes fitxes que es repartiran a les persones participants. 

https://www.decidim.barcelona/
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2) Recollir propostes en funció dels aspectes valorats anteriorment per tal d’elaborar 
noves propostes d’actuació. 

 

→ (20’) Plenari. Un cop finalitzat el debat als grups, les persones participants s’han reunit en 
plenari. Les persones dinamitzadores de cada grup ha fet un resum dels principals 
aspectes treballats al seu grup. Posteriorment, es convida a les persones participants a 
avaluar el desenvolupament de la sessió a través del termòmetre (eina d’avaluació). 

 

 

9. PROPOSTES (PAM/PAD) REALITZADES DURANT LA TROBADA 

 

GRUP: ESTRATÈGIA D’ABANDONAMENT ZERO D’ANIMALS DE COMPANYIA 

 

La temàtica tractada en el grup de debat estava centrada en l’estratègia d’abandonament zero 

dels animals de companyia. En la sessió participativa, van ser poques les noves propostes 

plantejades i debatudes, ja que el 28 de febrer de 2019, en el marc de la “jornada tècnica 

d’intercanvi d’experiències sobre la gestió dels centres d’acollida d’animals cap a 

l’abandonament zero”, ja van proposar-se múltiples mesures i actuacions en aquesta línia. Per 

tant, la jornada participativa sobre benestar animal-abandonament zero ha servit per recordar 

les propostes ja consensuades fa gairebé un any i fer alguna ampliació o millora d’alguna 

d’aquestes. 

Les propostes recollides durant la sessió (incloent les plasmades en l’acta de la jornada del 28 

de febrer de 2019) poden englobar-se en tres grans blocs: canvis legislatius i/o fer efectiva la 

legislació vigent sobre tinença, compra-venda i cria; campanyes de 

comunicació/informació/sensibilització i programes educatius; i instruments de gestió 

(vinculats als registres d’animals de companyia, adopcions...).  

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Millora dels registres d’animals 

Caldria una millora administrativa: (I) unificació o vinculació 
dels registres i (II) regulació estricta de l’accés a les dades: Així 
com la incorporació en els registres d’animals abandonats més 
informació, incloent camps com ‘motiu de l’abandonament’ o 
‘raça’, per exemple. 
 

X 

Implementació de la sanció per no 
esterilització 

Obligació i control de l’esterilització. Malgrat que 
l’esterilització dels animals de companyia ja és obligatòria, i la 
sanció ja està contemplada en la legislació, no s’està fent 
efectiva. Caldria, doncs, complir amb la normativa i començar 
a sancionar. 
 

X 

Obligació de donar d’alta els 
animals a nom de les botigues 

Hi ha molts casos on els xips estan buits d’informació. Fer 
èmfasi en l’obligatorietat d’incloure el nom de la botiga que 
ha venut l’animal de companyia en qüestió, sancionant 
aquells casos on això no es compleix. 

X 
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Compliment de la prohibició de cria 
en domicilis particulars 

Per garantir el compliment de la normativa vigent caldria (I) 
dur a terme campanyes de sensibilització sobre la cria i venta 
particular; (II) un control exhaustiu als domicilis; (III) una 
millora en la redacció de l’ordenança DAZ i definició de nucli 
zoològic; (IV) i canviar la normativa actual, contemplant la 
imposició de sancions i decomisos molt greus. 
 

X 

Eliminació de la taxa per la llicència 
de tinença de GPPs 

Modificar la legislació vigent sobre GPPs, eliminant la taxa per 
a la tinença de GPPs. 
 

X 

Campanyes d’informació sobre les 
fures com a animals de companyia 

Hi ha un gran desconeixement i oblit de les fures com a 
animals de companyia. Caldria, doncs, informar sobre les fures 
per facilitar el maneig i tinença d’aquests animals. 
 

X 

Repartiment de beneficis entre 
vivers legals i protectores 

Incorporar en la legislació sobre animals de companyia que els 
vivers legals d’animals donessin un percentatge (a determinar) 
de la venda d’animals a les protectores. 
 

 

Esterilització gratuïta 

Per tal d’assegurar el compliment de l’obligatorietat de 
l’esterilització dels animals de companyia, caldria oferir aquest 
servei com a gratuït en casos de gent responsable d’animals 
sense recursos econòmics. 
 

 

Subvenció dels xips 
Per tal d’assegurar el compliment de l’obligatorietat de xips 
en els animals de companyia, caldria subvencionar-los. 
 

 

Campanyes d’informació sobre 
tinença responsable a peu de 
carrer 

Incorporar com a funció dels agents cívics i/o guàrdia urbana a 
peu informar als responsables d’animals de companyia en 
casos de tinença irresponsable (collars electrificats, arnès no 
homologat...) 
 

 

Identificació dels animals de 
companyia 

Caldria fer efectiu el compliment de l’obligatorietat 
d’identificació dels animals de companyia i traçabilitat de 
l’animal en el decurs de la seva vida, a partir de l’obligació per 
normativa a que els veterinaris introdueixin a una base de 
dades la no identificació del gos i l’obligació de bolcar les 
dades del llibre de registre al Registre Central únic. 
 

X 

Sanció per mala praxis en clíniques 
veterinàries 

Establiment d’una sanció a les clíniques i veterinaris que facin 
una mala praxi. 
 

 

Campanyes de conscienciació i 
acompanyament en adopcions 

Desenvolupament de campanyes de conscienciació regulars i 
públiques per part de l’Administració (Aj. de Barcelona), 
enfocades a (I) l’educació pre i post adopció en escoles, 
centres cívics, etc.; (II) l’assessorament post adopció efectiva, 
segons el cas més o menys llarg en el temps; (III) la publicació 
d’informació virtual en la pàgina web de l’Ajuntament sobre 
animals domèstics. 
 

X 

Protocol per a persones en risc Redacció conjunta entre l’Administració (Aj. de Barcelona) i X 
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d’exclusió social responsables 
d’animals de companyia  

serveis socials d’un protocol per persones en risc d’exclusió 
social o altres situacions (desnonaments, ingrés a hospital o 
residències, per exemple) i que siguin responsables d’animals. 
Aquest protocol ha de ser una eina per atendre als animals 
durant aquestes situacions d’emergència social que viuen els 
seus responsables.  

Formació per a una tinença 
responsable 

Requerir una formació prèvia en tinença responsable, proves 
de coneixement i comportament, i regulació d’un carnet 
d’aptitud de tinença d’animals. 

X 

Formació i sensibilització integrada 
en el Projecte Educatiu dels centres 
educatius i de ciutat 

Informació i educació a nivell moral i ètic, incorporant al 
currículum escolar la matèria de tinença responsable i fent 
campanyes educatives i de sensibilització. 
 

X 

Botigues d’animals com a 
plataforma per a l’adopció 

Permetre que les botigues d’animals es converteixin en una 
plataforma més d’adopció d’animals de companyia, o 
entendre-les com un vincle entre centres d’acollida i futurs 
responsables d’animals. Per això, caldria que les botigues 
tinguessin informació directa i actualitzada d’associacions, 
protectores i centres d’acollida sobre els seus animals . 
 

X 

 

Total de propostes realitzades 17 

 

 

GRUP: CENTRE D’ACOLLIDA D’ANIMALS DE COMPANYIA DE BARCELONA (CAACB) 

 

A l’inici de la sessió les persones assistents van expressar la seva disconformitat  i el seu 

desacord amb l’Ajuntament, perquè no se’ls ha informat prèviament sobre la proposta del nou 

emplaçament i la nova edificació, i per tant, no poden opinar sobre un tema que desconeixen. 

Es pregunten fins a quin punt les propostes que facin seran vinculants o acceptades si no els hi 

agrada la ubicació o altres aspectes del projecte. 

Insisteixen en que aquesta sessió no “serveix per res” i que ja porten molt de temps parlant i 

donant-li moltes voltes al mateix tema. 

Tot el grup unànimement manifesta i arriba a l’acord que davant d’aquest nou format de 

treball expressen el seu malestar amb l’Ajuntament en forma de propostes. 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Construcció del nou CAACB Des de la primera temptativa ara fa 13 anys i des de la última 
fa 4 anys no hem avançat i no sabem on estem.  
 

X 

Presentació esmenes A l’anterior legislatura els arquitectes municipals van 
presentar el projecte de la creació del nou CAACB al grup de 
treball. No es va estar conformes amb el projecte i es van 
presentar esmenes, però fins a dia d’avui no s’ha comunicat a 
les persones i col·lectius implicats si les han acceptades o no. 

X 



 

6 
 

Per tant no podem debatre del que no coneixen. 
 

Projecte del nou CAACB El projecte que van presentar els arquitectes municipals no 
corresponia amb les expectatives que serien de desitjar per 
una ciutat com Barcelona: un projecte modèlic, interactiu i 
educatiu. 
 

X 

 

Total de propostes realitzades 3 

 

GRUP DE TREBALL: ESTRATÈGIA GOSSOS I ESPAI PÚBLIC 

El debat s’inicia amb el repartiment d’un document per part d’una de les entitats assistents, 

que consisteix en un recull de propostes a incorporar al PAM elaborat per l’entitat. Algunes de 

les propostes recollides en la sessió provenen d’aquest document. 

El debat s’ha centrat en la necessitat de canviar el concepte i consciència entorn als animals i 

com aquest requereix d’un canvi en l’ús del llenguatge, tant a nivell social com institucional. Es 

manifesta que l’ús del llenguatge genera discriminació dels animals i de les persones que en 

tenen, ja que només es contempla la queixa de les persones que no tenen gos, i no es 

contempla la possibilitat de queixes a l’inrevés.  Un exemple són les campanyes de civisme que 

només van enfocades a les persones que tenen gos.  

La importància de la consciència a la població és cabdal per millorar les condicions dels animals 

de la ciutat i per això calen accions formatives i informatives a la població. 

Una altra de les qüestions treballades és l’espai públic i el seu ús. Es manifesten les dificultats 

per poder gaudir d’espais de qualitat a la ciutat i que de vegades, espais que eren per als 

gossos han estat reformulats per altres usos.  

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Canvi de paradigma social de qui 
són els animals perquè siguin 
subjecte de respecte, no estiguin 
cosificats i criminalitzats, 
especialment des de la perspectiva 
de la convivència a la ciutat 

Es concep la convivència en dos sentits. Per tant, es 
requereixen eines de formació i de treball a les escoles per 
conscienciar a la població que la convivència és cosa de 
tothom i només de les persones que tenen gos. La població 
que no en té també pot crear conflictes de convivència 
(infants, generació de brutícia, etc.) 

X 

Canvi de llenguatge de concepte i 
concepció en relació als animals 

Aquest canvi va enfocat a: 
- Canvi del llenguatge en les companyes de  civisme que 

desenvolupa l’Ajuntament de Barcelona perquè no 
criminalitzin als animals i les persones que els tenen. 

 

X 

Canviar el concepte: “Estratègia 
gossos i espai públic” pel de 

Aquesta proposta va en sintonia amb l’anterior proposta que 
aposta per un canvi del llenguatge que permeti visibilitzar els 

X 
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“Humans, espai públic i animals” animals com a habitants de la ciutat. 

Oferir cursos de les obligacions i 
necessitats que suposa tenir 
animals com a pas previ per tenir 
carnet 

La idea de ”carnet” genera discrepància, ja que es considera 
que el que cal és educació en les necessitats dels animals per 
ser conscients de qui són i no siguin objecte de cosificació i 
criminalització. 

 

Generar col·loquis, exposicions i 
campanyes realitzades per 
professionals de l’àmbit 

Cal incrementar el coneixement de la població en general, en 
relació a qui són els animals i les seves necessitats 

X 

Normalitzar les zones d’ús 
compartit. 
 

Normalitzar aquestes zones perquè siguin habituals a la ciutat 
i per tant, que l’autorització d’ús d’espais compartits en 
franges horàries es normalitzi. 
 

X 

Normalitzar els espais que ha estan 
utilitzant els gossos. 
 

Que els espais d’ús dels gossos no quedin subjectes a 
modificacions urbanístiques que els deixin sense aquests 
espais que ja són escassos a la ciutat. 

X 

Protecció dels altres animals 
presents a la ciutat. 

La protecció dels altres animals que viuen a la ciutat està 
vinculada a com es fa el passeig dels gossos. En el cas que el 
passeig sigui de qualitat, la protecció dels altres animals pot 
quedar força assegurada. 

 

 

Total de propostes realitzades 8 

 

GRUP  DE TREBALL: “ZOO I ALTRES TEMES” 

 

En el grup s’ha tractat una varietat de temes importants: colònies de gats, control poblacional 

de porcs senglars, zoo i atenció d’aus urbanes i exòtiques, entre altres. 

 

Una de les temàtiques centrals ha estat la gestió i manteniment de les colònies de gats. Les 

entitats participants han manifestat la necessitat que es visibilitzi el treball que realitzen en el 

dia a dia, que se les incorpori en els circuits de decisió, que es fomentin les adopcions tant de 

gats com de gossos des de l’espai del Zoo, que cada Districte de la ciutat disposi d’un espai de 

reubicació i d’un espai d’acollida; i, en general, suport logístic i econòmic. D’altra banda, s’ha 

demanat que en el CAACB s’habiliti un espai per gats amb VIF i FeIV, per tal d’evitar el seu 

sacrifici. 

 

Sobre els porcs senglars, que són presents especialment en els barris de muntanya, s’ha 

demanat dissenyar i implementar un Pla estratègic de control poblacional a través de la seva 

esterilització, basat en la prova pilot que es va desenvolupar des de La universitat Autònoma 

de Barcelona (UAB) al Vallès Occidental.  

 

Quant al Zoo, les propostes han tingut dos vessants. D’una banda, s’han fet diverses propostes 

de modificació del contingut del PAM 2020-2023 inicial, amb l’objectiu que s’adeqüi millor al 

que s’especifica en l’ordenança de protecció dels animals. D’altra banda, es va consensuar en 

el grup de treball que el Zoo ja ha tingut un llarg procés participatiu, que hi ha un Pla estratègic 

aprovat i que el que cal és actuar immediatament, pel bé dels animals que viuen en l’espai. 
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Respecte a les aus urbanes i exòtiques, es va proposar crear un centre d’atenció per aquests 

animals, per tal de tenir un espai físic on atendre’ls quan les persones voluntàries els troben 

ferits a la via pública. En aquest sentit, una proposta és establir un sistema de sancions més 

punitiu contra aquelles persones que agredeixen animals, en aquest cas aus urbanes i 

exòtiques, com són els coloms i les cotorres. Per últim, es va proposar una doble campanya 

vers els coloms, tant de sensibilització com d’informació de l’estratègia que ha desenvolupat 

l’Ajuntament de control poblacional a partir de pinso anticonceptiu.   

 

 

Títol de la proposta Descripció de la proposta Proposta 
de consens 
(X) 

Difusió del treball realitzat per les 
entitats felines 

Els veïns i veïnes han de poder conèixer el treball de les 
persones voluntàries i les entitats que treballen en les 
colònies de gats. És una feina invisibilitzada, no remunerada, 
però molt important. 
 

X 

Entitats participants activament de 
les decisions en polítiques de 
protecció animal – colònies de gats 

Les diferents entitats animalistes haurien de formar part dels 
circuits de decisió de les polítiques de protecció animal. 
Concretament, la gestió de les colònies de gats de la ciutat. 
 

X 

Espais de reubicació i acollida de 
gats a cada Districte 

Cada Districte de la ciutat hauria de disposar de: 

• Un espai de reubicació per a gats ferals, pels casos en 
els quals s’ha de desplaçar una colònia per condicions 
d’insalubritat o per actuacions urbanístiques. 

• Un espai d’acollida de gats que poden ser adoptats. 
 

X 

Campanya de comunicació del 
futur espai de promoció i gestió 
d’adopcions de gats i gossos en el 
Zoo de Barcelona 

Està planificat un espai de promoció i gestió d’adopcions de 
gats i gossos en el Zoo de Barcelona, però les informacions 
que s’han generat són confuses: des d’alguns canals s’ha 
manifestat que l’espai serà només de gossos. Cal una 
campanya de comunicació d’aquest futur espai. 
 

X 

Instal·lació de menjadors per gats, 
protegits dels porcs senglars, als 
barris de muntanya 

Fer menjadors per gats dels barris de muntanya, protegits dels 
porcs senglars, que estiguin adaptats a les necessitats de cada 
colònia. Els actuals menjadors no proporcionen un espai 
suficient i les cries de porc senglar poden accedir-hi. 
 

X 

Suport econòmic i logístic a les 
entitats felines 

• Suport econòmic a les entitats felines per les 
necessitats actuals de les colònies i les despeses 
veterinàries derivades. 

• Suport logístic d’infraestructures en l’espai públic. 
 

X 

Modificació de part del contingut 
del PAM 2020-2023 en l’àmbit de 
la Biodiversitat 

Les principals eines per dur a terme la transició cap a un nou 
model del Zoo són l’ordenança de protecció dels animals i el 
Pla estratègic 2019-2031 del Zoo de Barcelona, que preveu un 
conjunt d’inversions per modernitzar-ne les instal·lacions i 
enfocar l’activitat cap a la conservació, la recerca i l’educació. 

X 
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Modificació de l’objectiu sobre el 
Zoo, del PAM 2020-2023, en 
l’àmbit de la Biodiversitat 

Posar en marxa el nou model de Zoo, en compliment de 
l’ordenança de protecció dels animals. 
 

X 

Modificació de les actuacions sobre 
el Zoo, del PAM 2020-2023, en 
l’àmbit de la Biodiversitat 

Cal fer una revisió integral de les actuacions que el PAM indica 
sobre el Zoo de Barcelona, tenint en compte allò que diu 
l’ordenança de protecció dels animals, en la seva versió 
aprovada al Ple municipal de 3 de maig de 2019. 
 

X 

Sessió monogràfica del Consell de 
Benestar Animal per analitzar el 
model que volem de gestió de les 
colònies felines de Barcelona 

Realitzar un Consell monogràfic del Consell de Benestar 
Animal per analitzar les dificultats actuals i les mesures 
efectives en la gestió de colònies felines de la ciutat de 
Barcelona. 
 

X 

Crear un espai habilitat al CAACB 
per gats positius al VIF i al FeIV 

Crear un espai habilitat al CAACB per gats positius al VIF (virus 
d’immunodeficiència felina) i al FeIV (leucèmia). Actualment 
aquests animals no disposen d’una alternativa i poden ser 
sacrificats encara que el seu estat de salut sigui bo. Amb 
aquest espai habilitat es podria evitar el seu sacrifici. 
 

X 

Dissenyar i implementar un Pla 
estratègic de control poblacional 
dels porcs senglars basat en 
l’esterilització 

Disseny i implementació d’un Pla estratègic de control 
poblacional dels porcs senglars, basat en l’esterilització dels 
individus i no en la seva eliminació. Es tracta d’una mesura de 
respecte per la vida d’aquests animals, basada en la prova 
pilot desenvolupada per la Universitat Autònoma de 
Barcelona. 
 

X 

Control poblacional de les cotorres 
a través de pinso anticonceptiu 

Control poblacional de les cotorres a través de pinso 
anticonceptiu, de la mateixa manera que es fa amb els 
coloms, evitant així l’eliminació de les aus. 
 

X 

Implementació urgent del Pla 
estratègic del nou model de Zoo de 
Barcelona 

Cal actuar urgentment i iniciar les obres del Zoo de Barcelona, 
implementant el Pla estratègic que ja s’ha treballat a través de 
processos participatius. Els animals que viuen al Zoo estan en 
una situació precària i no podem perdre més temps. 
 

X 

Creació d’un centre d’atenció d’aus 
urbanes i exòtiques 

Creació d’un centre d’atenció d’aus urbanes i exòtiques a 
Barcelona, que pugui atendre a coloms i cotorres que han 
estat ferides a la via pública. 
 

X 

Establir un sistema de sancions 
efectives per vulneració de la llei 
de protecció dels animals, 
concretament per protegir les aus 
urbanes 

Establir un sistema de sancions efectives per vulneració de la 
llei de protecció dels animals. Els coloms, les cotorres i altres 
aus que viuen a la ciutat estan desprotegides contra les 
agressions. 
 

X 

Campanya d’informació sobre els 
resultats del control poblacional 
dels coloms a través de pinso 
anticonceptiu  

L’Ajuntament de Barcelona durant els darrers anys ha 
implementat una estratègia de control poblacional dels 
coloms de la ciutat a través de pinso anticonceptiu. 
Tanmateix, no s’ha fet difusió dels resultats que aquesta 
estratègia ha tingut. La ciutadania ha de saber els punts 
positius d’aquesta estratègia. 

X 
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Campanya de sensibilització vers 
els coloms 

Campanya de sensibilització a la ciutadania vers els coloms. Hi 
ha una visió negativa d’aquests animals en la ciutat, basada en 
prejudicis. D’altra banda, també s’ha d’evitar l’alimentació 
massiva i de menjar de baixa qualitat. 
 

X 

 

Total de propostes realitzades 18 

 

 

11. CLOENDA DE LA SESSIÓ 
 
La sessió participativa va finalitzar en una sessió plenària en la que els facilitadors i 
facilitadores de l’empresa dinamitzadora de la sessió van explicar les principals propostes 
sorgides dels grups de treball. La Tinenta d’Alcaldia Laia Bonet va prendre nota de les 
propostes i va emplaçar a seguir el debat en el marc de la plataforma Decidim Barcelona. 
 
 

 

 


