SEGUIMENT TRIMENSTRAL del dossier sobre la situació, necessitats
i proposta de millores del Parc de Gossos del Turó de Gardeny.
Zona d’influència de l’Associació de Veïns del Turó de Gardeny.

Seguiment trimestral Parc de gossos

18,00%
Ítems realitzats
Ítems NO realitzats

82,00%

Ítems proposats

SI

NO

1

Senyalitzar el parc correctament i definir els límits del complex mitjançant valises.

x

2

Col∙locar un rètols o senyals suficientment grans i visibles on s’especifiqui
clarament el tipus d’espai que el delimita i el seu nom

x

3

Senyalitzat i delimitar dues zones, dins del mateix espai, per races de gossos grans
i per races de gossos petit

x

4

Indicar visiblement i de manera clara i concisa les obligacions i drets mínims que
han de tenir els usuaris d’aquest espai mitjançant la col∙locació de panells
informatius al llarg del complex.

x

5

Nomenar oficialment aquest espai amb un nom propi que faci referència a una
persona, esdeveniment, cosa o qualsevol altre mot que hagi jugat un paper
important en el reconeixement dels drets dels gossos

x

6

Col∙locar una barrera o un sistema de pivots automàtics o qualsevol altre dispositiu
que impedeixi l’accés rodat al parc.

x

7

Reestructuració de la ubicació dels punts de llum, els quals haurien d’estar
presents en totes les parts del Parc de Gossos.

x

8

Mantenir adequadament el sistema d’il∙luminació del Parc, reparant qualsevol
tipus de deficiència o evitant que els fanals siguin obstruïts per les branques dels
arbres allí ubicats

9

Substituir de mica en mica els pins per espècies autòctones, per evitar plagues de
processionària.

x

x
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Ítems proposats
10 Retirar tots els abocadors il∙legals i la neteja integra del parc de gossos constant i
periòdica, fent un desbrossament del sota‐bosc, poda d’arbres i si s’escau una tala
d’arbres preventiva.

SI

NO

x

11 Arreglar els clots provocats pels animals i l’erosió dels agents externs ‐pluja, vent,
etc..

x

12 Cobrir adequadament el pou amb una tapa fixa, duradora i de difícil obertura per
tal de què tan sols els especialistes autoritzats puguin manipular‐la

x

13 Fer funcionar i mantenir el reg ja instal∙lat

x

14 S’ha de replantar la zona amb espècies autòctones per evitar el deteriorament del
puig i aconseguir una imatge més harmoniosa del parc

x

15 Un control de les autoritats més acurat per mantenir el parc net, per tal d’evitar que
aquest problema es converteixi a la llarga en un problema més greu

x

16 Pla d'emergència en cas d'incendi o explosió amb l’obertura de nous camins

x

17 Implantació de bancs i zones verdes perquè la ciutadania pugui gaudir d’un parc
harmoniós

x

18 fonts d’aigua potable per animals i persones

x

19 Papereres per excrement i burilles, per evitar crema de matolls o incendis de major
envergadura

x

20 Expedidors de borses per a la recollida d'excrement de gossos.

x

21 Servei de neteja i manteniment periodic

x

22 Posar un material més adient per aquest espai, substitució parcial o total de l’asfalt,
i ficar una terra compactada amb pedres i vegetació autòctona

x

23 La reposició de les rajoles de la voreres referides que ja no hi són o que estan
trencades.

x

24 Revisió de la xarxa de recollida d'aigües fluvials

x

25 Implantar un sistema de pedres o malla a les faldilles, per evitar la caiguda de
sediments.

x

26 La vigilància sistemàtica d’aquesta zona i accessos pròxims per evitar la venda i el x
consum estupefaents
27 Campanya de conscienciació pels veïns i usuaris del parc

x

28 Xarxa de vídeo‐vigilància a les entrades presents i futures del parc de gossos

x

