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La ciutat de Barcelona té un gos per cada deu veïns. Això vol dir, aproximadament, 162.000 gossos dins 

el municipi de Barcelona. 

--- 

Durant la pandèmia, el nombre d’animals de companyia als pobles i les ciutats, especialment gossos i gats, 

s’ha disparat. Igualment, han proliferat els negocis i les botigues dedicades als animals, un dels sectors 

puixants durant i després de la pandèmia.  

Això és, sens dubte, un símptoma d’una tendència més general a la nostra societat de buscar nous espais 

i formes de contacte amb la natura.  

--- 

Emmarcant-ho dins de la tendència creixent a naturalitzar els nostres pobles i ciutats (per raons de salut 

física i mental, però també com a mesura de resiliència i adaptació al canvi climàtic), es comença a tenir 

en compte allò que anomenem biofília com un criteri a tenir en consideració en el disseny de la ciutat i 

l’espai públic.  

Biofilia és el títol d’un llibre publicat l’any 1984 que ha tingut una repercussió creixent els darrers anys, 

especialment entre els ambientalistes. El llibre d’Edward Osborne Wilson defineix biofília com el nostre 

sentit de connexió amb la naturalesa i amb altres formes de vida. Es tracta d’una connexió que és descrita 

com a innata i com a producte evolutiu de la selecció natural en espècies intel·ligents. És a dir, atès que la 

nostra supervivència evolutiva depenia de la connexió estreta amb l’ambient i de l’apreciació pràctica de 

plantes i animals, aquesta tendència a establir vincles amb la natura segueix innatament inserida en 

l’inconscient de l’espècie humana. Els beneficis del contacte amb la naturalesa i amb els animals estan 

científicament demostrats des del punt de vista psiquiàtric, i és una qüestió evident per a la gent que 

conviu amb animals de companyia.  

--- 

És per això que molts pobles i ciutats estan convençuts que ha arribat el moment de reconèixer la 

biodiversitat dins dels seus espais urbans amb zones específiques que l’afavoreixin. El nou parc de Glòries, 

per posar-ne un exemple proper, preveu uns espais anomenats nodes de biodiversitat: petits refugis de 

natura que reprodueixin els hàbitats d’un bosc mediterrani a petita escala, especialment pensats per dotar 

el parc d’una gran biodiversitat, tant pel que fa a espècies vegetals com animals.  

Dins d’aquesta biodiversitat, a les ciutats, els animals de companyia hi tenen un paper destacat. Si 

reconeixem zones per a la biodiversitat en els nous projectes i plantejaments urbans, sembla lògic, també, 

reconèixer els animals domèstics en l’espai públic amb àrees pensades especialment per a ells. És una 

manera de fer-los visibles i reconèixer-los el seu paper beneficiós per a moltes persones. També és una 

manera de millorar-ne la salut i el benestar en el dia a dia i com a anticipació a futures pandèmies. En 

definitiva, cal garantir, també per a ells, el dret a l’esbarjo habitual i en un espai adequat.  



--- 

Un altre avantatge de l’adequació d’espais òptims per al joc dels animals és evitar la degradació que, per 

la poca atenció dels seus acompanyants humans, provoquen en espais enjardinats de la ciutat que no 

estan pensats per a ells. Una àrea d’esbarjo ben dissenyada aportarà seguretat, salut i higiene i, per 

damunt de tot, un espai de trobada i socialització per a animals i per a les persones que els acompanyen. 

Per tant, en el seu disseny, aquests espais han de generar ambients agradables, tant per als gossos, com 

per a les persones: si estan ben dissenyats, aquests acostumen a ser espais molt apreciats, àmpliament 

utilitzats, i que els propis usuaris tenen cura de mantenir en bon estat. 

L’any 2005 es van començar a construir les primeres zones d’esbarjo per a gossos, de proporcions més 

generoses i amb serveis més complets que els espais i els pipicans existents fins aleshores. Darrerament, 

s’han enllestit a Barcelona deu grans àrees d’esbarjo per a gossos, una per cada districte de la ciutat.  

(https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-funciona/gestio-del-

territori/coordinacio-d-actuacions-de-millora-de-l-espai-public/arees-desbarjo-de-gossos) 

Aquestes àrees s’han fet segons unes directrius en la redacció de les quals va participar la Direcció de 

Benestar Animal. 

--- 

La proposta que us fem des d’ARQUIN-FAD, per al proper Premi Habitàcola, és el disseny d’un espai per a 

l’esbarjo de gossos; un espai genèric, de la forma i la topografia que es desitgi.  

El projecte haurà d’atendre aspectes com les tanques perimetrals i l’accés, com també els elements 

d’ombra (si es consideren necessaris); si s’opta per imaginar la presència d’arbres o vegetació (que poden 

millorar la percepció de l’espai i afavorir-ne la qualitat) caldrà dissenyar també les proteccions necessàries 

per a la seva preservació.  

Els gossos hauran de poder córrer i jugar-hi amb elements dissenyats a aquest efecte i que tinguin en 

compte les diferents mides dels animals. Hauran de poder beure aigua i fer pipí en llocs sanejats i 

adequats. Així mateix, caldrà preveure elements per llençar-hi els excrements.  

Els acompanyants humans hauran de tenir espais còmodes per descansar i socialitzar quan no estiguin 

jugant amb els gossos. Els paviments dels espais també poden ser objecte de reflexió, així com la 

introducció d’elements per a l’estimulació perceptiva (no només física) dels animals, colors i punts alts 

per enfilar-s’hi i mirar lluny (un costum d’algunes races de gossos). Tot plegat s’haurà de fer entenent la 

psicologia i el comportament dels animals. Per això, en la primera conferència de presentació de les bases 

demanarem la col·laboració d’un expert en el comportament dels gossos, que ens ajudi a entendre quines 

són les seves formes de divertir-se.  

En definitiva, des d’ARQUIN-FAD creiem que aplicar el bon disseny al servei del benestar dels gossos (així 

com d’altres animals), i fer-lo visible als espais públics de la ciutat és una forma d’homenatge i de 

reconeixement a la dignitat d’una espècie que ens ha acompanyat, com a humans, des de la prehistòria. 
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