
 

 

 

Benvolgut/uda conciutadà/ana, 

 

Des de la Regidoria de Convivència i Seguretat de l’Ajuntament de Vic ens posem en contacte amb vostè 
per informar-lo que durant els propers mesos de maig i juny s’endegarà una nova campanya de tinença 
responsable d’animals de companyia, encaminada bàsicament a combatre l’incivisme relacionat amb les 
defecacions de gossos a la via pública, parcs i zones verdes.  

Aquesta campanya s’ha ideat i dissenyat conjuntament amb els nens i nenes del Consistori Infantil, i 
compta amb la col·laboració dels alumnes de 6è de primària de totes les escoles de Vic, que realitzaran un 
seguit d’accions informatives i educatives amb la ciutadania que volen promoure millors hàbits cívics entre 
les persones que condueixen gossos a la via pública.  

Una de les accions que els nens i nenes del Consistori Infantil han decidit dur a terme dins el marc de 
l’esmentada campanya és la redacció d’una carta dirigida a les persones propietàries d’un gos, a fi de 
demanar-los la col·laboració per millorar el civisme a la ciutat. La carta redactada pels nens i nenes del 
Consistori Infantil és la que s’adjunta amb la present i que motiva l’enviament d’aquesta circular. 

Vostè és propietari/ària d’un animal domèstic que en el seu dia va censar, la qual cosa ja denota la seva 
sensibilitat i responsabilitat en la tinença de l’animal. És per això que li agraeixo sincerament la seva 
inestimable col·laboració per ajudar-nos a difondre bones pràctiques cíviques per promoure la tinença 
responsable d’animals vers altres persones que encara no tenen un comportament òptim. 

Pot trobar més informació de la campanya al web de la Regidoria de Convivència i Seguretat, 
www.convivenciaiseguretat.cat. També li recordem que la normativa en relació a la tinença responsable 
està recollida a l’Ordenança municipal de bon govern, bons costums, civisme i convivència ciutadana, 
disponible al web de l’Ajuntament de Vic, www.vic.cat, dins la secció de Seu Electrònica. 

Tot esperant que la campanya sigui un èxit, li reitero l’agraïment per la seva sincera col·laboració perquè 
els nostres parcs, places, carrers i zones verdes estiguin cada vegada més lliures de deposicions. 

 

Cordialment,  

 

Joan  Ballana 

Regidor de Convivència i Seguretat de l’Ajuntament de Vic 

 

 

 



 

 

Benvolgut/uda senyor/a,  

 

Ens dirigim a vostè com a consellers del Consistori Infantil de la ciutat de Vic.  Som un 
grup de nenes i nens de sisè de primària, que hem estat escollits per a representar a 
tots els nens de les escoles de Vic i participar en diferents temes que afecten la nostra 
ciutat.  

En les diferents sessions de ple que hem fet, hem estat debatent aspectes de 
convivència referents als gossos de la ciutat, com la no recollida de les defecacions quan 
se’ls porta a passejar; l’abandonament de mascotes (que per cert, des del 2008 de 
mitjana a Vic s’abandonen 50 gossos cada any); els gossos sense lligar (perillosos o no), 
etc. 

Finalment hem arribat a la conclusió que, si entre tots ens ho proposem, podem 
aconseguir que Vic sigui una ciutat neta i modèlica, on puguem conviure tots (els qui tenen 
gos i els qui no en tenen). És per això que li demanem la seva col·laboració, com a 
propietari d’un gos, per aconseguir el repte d’una ciutat lliure de defecacions de 

gossos.  

Durant la setmana del 26 al 30 de maig, els nens i nenes de sisè de la ciutat disposarem 
de cartells i banderoles informatives que intentarem difondre per tot Vic. La iniciativa, 
sorgida amb la suma d’idees de tots els companys i companyes, consisteix a marcar amb 
una petita banderola qualsevol defecació de gos que trobem al mig del carrer. També 
repartirem cartells a diferents espais de la ciutat.  Durant aquella mateixa setmana, els 
agents cívics intensificaran la seva feina informativa i els equips de neteja vetllaran 
perquè no quedin banderoles escampades pels carrers.  

Segurament vostè és un propietari modèlic, com la majoria dels que coneixem. Per això 
li demanem que ens ajudi a transmetre aquest missatge a amics, coneguts o familiars.  
Informar les persones que s’han de fer les coses ben fetes pensem que és la millor 
manera per poder canviar.  

 

Aprofitem la carta per compartir algunes coses que hem descobert durant el nostre 

treball amb la col·laboració dels agents cívics de la ciutat:  



- El pipí dels gossos fa malbé la gespa i deixa marques al terra. També taca les parets, 
columnes i façanes, i no marxa.  

- Actualment a Vic hi ha tres zones d’esbarjo on els gossos poden anar deslligats: al parc 
de l’Era d’en Sellés, al parc de Sant Llàtzer i al parc Rovira i Virgili. A alguns nens i nenes 
ens fa molta por trobar-nos gossos deslligats pel carrer. 

- Les bosses per les defecacions es poden anar a recollir gratuïtament a diferents espais 
municipals. 

- L’import recaptat per l’Ajuntament a través de la taxa que paguen els propietaris de 
gossos censats és de 18.630 € (2013), import que es reinverteix en la compra de bosses 
per defecacions i en la gestió dels animals abandonats. 

Per altra banda, l’animem a explicar als agents cívics i a la guàrdia urbana qualsevol acte 
incívic que conegui, per ajudar-los a treballar aquesta problemàtica. 

 

Per qualsevol dubte o aclariment pot trobar els agents cívics a la Comissaria de la Guàrdia 
Urbana, al carrer Era d’en Sellés, 10, al telèfon 93 889 34 76 o al correu 
convivencia@vic.cat  

 

Segueixi la campanya a través del següent codi QR: 

 

 

Moltes gràcies per ajudar-nos!  

Salutacions 

Consellers Infantils de Vic   

 

 

 

 


