Els cans a la ciutat :
una proposta per a Ciutadella

Consideracions prèvies:
En concordància amb la tendència de les societats europees modernes
d'adoptar un ca com a mascota dins la família i compartir amb ell uns lligams
molt estrets d'estima i respecte, la societat ciutadellenca té uns índexs molt
alts de presència de cans dins les cases. La gran majoria de propietaris de cans
compleixen amb les mínimes normes sobre tinença d'animals, és a dir els seus
animals estan vacunats, porten el xip d'identificació i són atesos d'una manera
correcte.
Dins dels comportaments recomanables en la tinença d'animals hi figura el
passeig, és a dir l'exercici físic. Aquest exercici no només és saludable per als
animals, sinó també per als seus propietaris. Pensem, sinò, en la gent gran per
als qui el passeig amb el ca és l'excusa perfecte per a sortir al carrer i fer un
passeig altament beneficiós per a la seva salut. El factor socialitzador de tenir
una mascota cal tenir-lo també molt present, ja que és sovint un motiu de
reunió i conversa amb altres propietraris de cans que trobem durant el nostre
passeig quotidià.
La funció que, al nostre entendre, hauria de complir l'Ajuntament per afavorir
aquests hàbits saludables i fer-los compatibles amb un comportament
totalment cívic, hauria de ser el de fomentar els espais de passeig i trobada
dels propietaris de cans amb les seves mascotes. Aquests espais haurien de
reunir diferents condicions segons la seva ubicació i ús:
Espais A
A les places i zones verdes cèntriques s'ha de disposar de bancs ombrejats i
assolellats, expenedors de bosses per a la recollida d'excrements i, quan
l'espai ho permeti, zona de “pipican”. En aquests espais, que acostumen a ser
concorreguts, hauria de ser obligatari portar els cans sempre fermats, així com
s'hauria de fer explícita la prohibició d'accés dels cans dins les zones de jocs
infantils d'acord amb el que diu l'Art. 14.2 de l'Ordenança Municipal de Tinença
d'Animals.
Prohibir l'accés dels cans a aquests espais és, des del nostre punt de vista, una
mesura injusta, no contemplada a les ordenances municipals i que, a més a
més, no ajuda a educar als propietaris incívics de cans, sinó que fa que entre
tot el col·lectiu de propietaris, s'instal·li un sentiment de frustració i de
discriminació per part de l'Ajuntament.

No cal dir que, encara avui dia, un dels comportaments incívics per part
d'alguns individis de la nostra societat és el de no recollir els excrements de les
seves mascotes de la via pública, tant sigui en un carrer, una plaça o una zona
verda. L'incompliment d'aquesta norma bàsica és un problema d'educació que,
naturalment, no afecta només als propietaris de cans, sinó que es pot veure
amb molts altres comportament incívics com, per exemple, abocar els fems als
contenidors fora dels horaris establerts. La superació d'aquests comportaments
és una tasca conjunta de la societat, la família i l'escola. Per tant, dels
comportament incívics d'alguns no s'ha de culpabilitzar als propietaris de cans
en el seu conjunt.
No obstant això, l'Ajuntament hauria de continuar persistint en les campanyes
de conscienciació sobre la necessitat de mantenir neta la ciutat, alhora que
s'aplica durament el reglament sancionador. En aquesta tasca sempre trobarà
la col·laboració de la Protectora d'Animals.
Espais B
A les zones verdes i de passeig menys cèntriques, pensem que s'hauria de
tolerar l'hàbit del passeig amb el ca no sempre necessàriament fermat. Hem de
pensar que el ca, com qualsevol mamífer desenvolupat, necessita d'una
relativa llibertat de moviments que garanteixi les seves necessitats físiques i
psicològiques, és a dir el seu bon caràcter i socialització, tant amb altres cans
com amb les persones. En aquests casos, és imprescindible que el propietari
del ca sigui plenament conscient del caràcter del seu animal per evitar
possibles danys a tercers. En qualsevol cas, tant en un sentit com en l'altre,
s'ha de deixar sempre molt clar que el propietari d'un ca n'és el responsable i
que un possible comportament incívic seria castigat durament per la societat i
els seus representants. Per tant, la tolerància respecte el passeig sense
corretja no excusa, ans el contrari, la responsabilitat del propietari del ca
davant qualsevol incident.
Propostes concretes
En referència als Espais A
Anul.lar totes les prohibicions d'accés de cans als espais públics excepte, com
ja s'ha dit, a les zones de joc infantils. Aquests espais serien Plaça dels Pins,
Gustavo Mas, etc.
Instal·lar progressivament zones de “pipican” en tots els espais que sigui
possible, per exemple, Plaça dels Pins, Passeig Marítim, Urbanitzacions, etc.
Aquestes instal·lacions haurien de reunir els requisits mínims que les fan
realment útils.

En referència als Espais B
Definir algunes zones verdes de la ciutat com a “Àrees lliures per a cans”. En
aquest cas es trobarien les zones verdes del Canal Salat i Es Pinaret. En
ambdós casos, la tipologia de la zona verda les fa especialment apreciables per
al passeig amb cans sense provocar molèsties a tercers. En el cas del Canal
Salat és ben apreciable que el col·lectiu que en fa major ús és precisament el
de propietaris de cans, els qui, amb la seva presència, afegeixen un plus de
seguretat a una zona que molt sovint apareix com excessivament solitària.
Platges
Menció especial mereix la presència de cans a les platges. L'ambiguetat de
l'Art. 13.6 de l'Ordenança Municipal de Tinença d'Animals el qual diu
textualment:“A les platges del municipi es prohibeix la circulació i permanència
de cans durant el període de bany i en els horaris d’ús” fa necessari que es
defineixin exactament quines són les dates i les hores a que fa referència
aquest text.
La presència incontrolada de cans en algunes platges del municipi durant les
temporades estivals de pocs anys enrera van fer necessària la política de mà
dura front aquests comportament incívics. Pensem que s'ha de continuar amb
aquest control estricte, però que, paral·lelament, s'ha d'establir un horari
durant el qual els propietraris de cans puguin fer ús de les platges amb les
seves mascotes, donant així sortida a una demanda creixent entre els turistes
que ens visiten.
La nostra proposta concreta d'accés de cans a les platges és aquesta:
Temporada d'estiu: de les 20 h del fosquet fins a les 9 del matí
Resta de l'any : accés lliure
Tampoc seria mala idea, complementar aquests horaris definint un espai
concret de la nostra costa com de lliure accés per a banyistes amb cans
qualsevol dia i hora de l'any.
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