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Informe del President

número 56, gener de 2019

barana que no acompanyava el trànsit de vianants veïnals. Pas a pas, molt lentament, es
van fent millores al Barri.
Per fi, després d’anys de demanar-ho, també
s’ha desplaçat la parada d’autobusos a l’Av.
República Argentina, davant de la Torre Sans,
on la vorera estreta i la parada dificultaven els
pas dels vianants.

Benvolguts/des
Amb el tema important dels animals de companyia, l’Ajuntament encara que aprovada,
no vol aplicar l’ordenança de tinença i cerca
altres fórmules, com trobar espais on els gossos podran compartir amb les persones sense
anar lligats, sempre que disposin del carnet de
tinença responsable i en horaris marcats com
de 7:30 a 9:30 i de 20 a 23. L’espai destinat en
el nostre Barri serà la plaça Ventura Gassol.
Hem sigut atesos en les reunions demanades
amb el Regidor Sr. Asens i amb el Conseller Sr.
de Llano per presentar un cop més les nostres
peticions i obtenir aclariments. Tindrem la resposta més endavant i per escrit, tal com vam
ser contestats en el Plenari del mes d’Octubre.
Una de les nostres demandes és la conservació
del patrimoni del nostre Barri Putxet. Sembla
ser que l’Ajuntament hi està interesant però
pel moment sols s’ha presentat en el Consell
de Barri l’Estudi Paisatgístic del Farró amb
vistes al Putxet, òbviament això no és la nostra petició. Per tant, seguim demanant-ho i tenim el compromís que a primers d’any 2019
s’hi posaran a treballar.
Altra demanda, la instal·lació de Calistenia al
parc del Putxet, sembla ser que ha sigut del
grat de l‘Ajuntament i es posarà en marxa aviat.
En el nostre apartat d’activitats, hem organitzat
conjuntament amb l’Espai Putxet una castanyada popular per a la nostre mainada, però malauradament la pluja no ens va permetre fer-la.
Hem vist com s’ha millorat part del carrer
Marmellà, la curvatura famosa amb la seva

De les nostres activitats, hem organitzat la ballada de sardanes, prevista per al mes de maig
però com va ploure van ser anul·lades, però
no per sempre perquè, com som insistents, les
vam fer a l’octubre. Ens agradaria més participació, ballant o escoltant, però participant.
Per la nostra part intentarem millorar, amb un
vermut popular si cal.
Com cada any al voltant del Nadal fem la recollida de menjar i joguines per a gent necessitada en el Barri. Com sempre en el nostre Barri,
la nostra gent es solidària.
El Manel, Gegantó del Putxet, vol tornar a sortir. Per això és important la vostra implicació,
sobretot si sou amants de la cultura popular
i del Barri. Qui estigui interessat a fer-lo sortir pot posar-se en contacte amb nosaltres per
telèfon o e-mail.
En el tema que ens ocupa sobre el carrer Ballester, hem fet un article a part, per millor
informació.
Salutacions,
Francesc Ribera
President
Associació de Veïns i Amics del Putxet

El Manel, Gegantó
del Putxet, vol
tornar a sortir.
Per tant, es precisen
portadors, músics,
penya.
Els interessats han
de posar-se en
contacte amb
l’Associació.
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Activitats de l’Associació
Ballada de sardanes al Putxet

Recollida de menjar i joguines

El diumenge 7 d’octubre a la plaça Narcisa Freixas.
Amb la participació de Colles de Sardanes i la co-

El 22 de desembre a República Argentina-Claudi
Sabadell. I posterior lliurament a diverses entitats

bla Catània.

del barri.
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El nostre barri
Entrevista:
Rita Casajuana: 40 anys en una farmàcia
del barri

Ens veiem a casa seva del carrer Manacor. Fa un
any va traspassar la farmàcia del carrer Escipió
53-55. Ara la regenta Maria Ferrer, una farmacèutica jove que n’ha fet un canvi total, amb un
espai on els clients poden agafar els productes de
para-farmàcia però no els medicaments. A la Rita
el canvi li agrada molt, “és molt maca, moderna i
pràctica”.
La Rita va néixer a Sabadell però els seus pares,
Ramon i Josefina, de seguida es van mudar a
Barcelona, en un pis de l’Eixample. Va estudiar el
Batxillerat a les Teresianes. Li agraden les ciències, en especial les de la salut, i també el tracte
amb la gent. Per això va estudiar a la Facultat de
Farmàcia de Barcelona.

Per què vas venir al Putxet?
Per obrir la farmàcia i em vaig enamorar del barri.
Dos anys després vaig venir a viure al Putxet i em
vaig casar amb un advocat, Enric Villanueva, amb
qui he tingut tres fills, Laura, Carlos i Irene.

molt a prop hi havia un taller de la Mercedes, on
acudien molts famosos.
I quines experiències han estat menys agradables?
Fa bastants anys vaig tenir molts atracaments,
amb navalles, pistoles, ganivets. Volien diners,
xeringues i drogues. Afortunadament això ja és
aigua passada.

Ara que t’has jubilat, com ocupes el teu temps
lliure?
Doncs els dimecres ens reunim quatre dones a
l’Espai Putxet a jugar a Rummikup amb 106 fitxes. Altres dones hi juguen a cartes i els homes al
dòmino. També vaig al Putxet Sport per fer Pilates
i estiraments.
A més, participo en activitats que fa l’Associació
de Veïns i Amics del Putxet, de la qual continuo
essent sòcia: sardanes, havaneres i altres actes
de la Festa Major.
La Rita està satisfeta del que fem a l’Associació.
Ens dona una foto de quan treballava a la farmàcia i ens acomiadem amb un “a reveure”.

Quines coses has gaudit en la farmàcia durant aquests 40 anys?
La confiança i la fidelitat dels clients, l’amabilitat
de la gent. La majoria són persones grans. El jovent, de vegades, compra a prop d’on treballa.
També m’ha donat l’oportunitat de conèixer gent
molt interessant, en un barri amb tradició d’escriptors, pintors, actors, etc. Com a clients tenia el matrimoni Albert Ràfols-Casamada i Maria Girona, pintors molt agradables. També el Dr.
Moisès Broggi que ha estat un privilegi haver-lo
conegut i gaudir dels seus llibres. I Sempronio,
pseudònim d’Andreu-Avel·lí Artís, periodista, escriptor i dibuixant, que vivia a tocar del jardí que
du el seu nom a l’avinguda General Mitre. Enfront
de la farmàcia vivia el tennista Sergi Bruguera i

Quan regentava la farmàcia del carrer Escipió
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El nostre barri
El bosque privado de Bertrán, un lugar
único en el corazón del Putxet
Blog de Juan Pablo Torrents-Faura, periodista,
abril 2015
“El bosque de Bertrán” constituye uno de los espacios privados más antiguos y mejor conservados de
la ciudad de Barcelona.
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seis casas o torres destacando obviamente el palacete donde reside actualmente una pequeña parte
de la familia Bertrán. Las otras fincas fueron habitadas tiempo atrás por familias como los Zobel, los
Olano, los Hartmann, los Schönhöfer, los Viladomiu y hasta hace no mucho, por los Sanchís. Cabe
destacar que en la finca donde vive actualmente la
familia Peró, situada en la parte más alta del bosque, se rodó una escena del film de Woody Allen,
Vicky, Cristina Barcelona. El bosque tiene tres entradas: una en la calle Musitu, otra en la calle Roca
i Batlle, y la calle Putxet que limita con la Ronda
del General Mitre.
En 1962, el arquitecto Nicolau Rubió i Tudurí diseñó (dentro de la finca de la familia Bertrán y que
ocupa gran parte del bosque privado) unos jardines de estilo romántico e isabelino que fueron
encargados por Felipe Bertrán y Güell (hijo de José
Bertrán y Musitu).
El jardín y el Palacete de la familia Bertrán

Vista del palacete Bertrán, lado posterior a la fachada
principal. (Foto: Juan Pablo Torrents-Faura)

Todo empieza en 1861 cuando Felipe Bertrán Amat
(historiador y político barcelonés) se instala en el
barrio del Putxet, que se encuentra situado actualmente en el distrito de Sarrià-SantGervasi, abriendo calles dentro del barrio y al mismo tiempo,
se hace construir su residencia particular que se
erige como un palacete. Todavía hoy, pervive tal
y como se edificó y nos recuerda a una típica villa
italiana. Con José Bertrán Musitu, hijo de Felipe
Bertrán Amat, es cuando la familia Bertrán comienza a ser relevante ya a principios del siglo XX.
Bertrán y Musitu (1875-1957) abogado y político,
fue uno de los fundadores de la Lliga Regionalista
de Francesc Cambó y también ministro de justicia
del Gobierno de Sánchez Guerra en 1922.
En la actualidad, todo el bosque está formado per
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Llegando por la entrada de la calle Putxet subimos
un camino que nos conduce al jardín particular
donde nos encontramos con palmeras, enormes
oliveros de origen ibicenco, robles, camelias y buganvilias, además de un pequeño torrente de agua
natural, situado al otro lado del palacete, que desemboca en un diminuto lago natural. Este palacete
de inspiración italiana, se compone de cuatro plantas y debajo “atesora” un porche (en cuyo interior
se halla una capilla) donde encontramos tres esculturas neoclásicas situadas delante de un estanque.

Esculturas dentro del porche y frente al estanque. (J.P.T.F.)

El palacete tiene una piscina situada en la terraza
de la segunda planta, y en la fachada principal lla-
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ma la atención una cuerda metálica con una campanilla para llamar a la puerta. En frente, (como ya
he citado antes) nos encontramos con un torrente
donde brota agua natural potable del Putxet desembocando en un pequeño lago que da lugar a unas
cuevas. Estas cuevas tienen dos entradas: una al
lado del pequeño lago y la otra, es una entrada excavada en una cantera de piedra y que se accede
a través de un túnel. Estas cuevas fueron durante
la guerra civil un refugio antiaéreo y actualmente
acogen unas bodegas de vino. Por otro lado y con un
poco de suerte, se pueden ver mientras se pasea por
el bosque, algunos animales como ardillas y pájaros. En definitiva, un placer para los sentidos y una
buena oportunidad para descubrir unos espacios
de elevado valor estético y ambiental.
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tial del bosque de los Bertrán y era muy buena,
aunque hace ya muchos años que en la fuente sólo
sale “agua de grifo”.

Gruta, torrente y pequeño lago. (Foto J.P.T.F.)

Respecto a la conservación del bosque y del palacete, actualmente se dedican dos jardineros a tiempo
completo. José Manuel, uno de los jardineros, comenta que lleva más de 15 años trabajando aquí y
que “heredó” este trabajo de su padre, quién estuvo prácticamente 40 años trabajando en la finca,
pero que actualmente se ha perdido bastante estas
fiestas privadas debido a que la familia no viene
mucho a vivir.

Interior de la gruta con vista a la entrada principal del
Palacete. Foto: Santi Devroyé

De los años 40 hasta la actualidad
Peter Schönhöfer, que actualmente vive al lado del
bosque privado, explica que su familia que es de
origen austríaco, se instaló en una de las torres
que había dentro del bosque a principios de los
años 40 hasta mediados de la década de los 50.
Peter lo recuerda como si estuviese dentro de una
“selva” donde había animales como serpientes y
tortugas, y al fondo de la finca Bertrán había una
pedrera donde se accedía a través de un túnel;
justo delante, jugaba a fútbol con los hermanos
Hartmann. Explica con cierta nostalgia que en el
palacete Bertrán se celebraban fiestas e importantes recepciones con personalidades de la alta burguesía catalana y del mundo de la farándula, como
el torero Manolete. También me comenta que en la
calle Putxet hay una fuente de agua pública, y que
hasta mediados del siglo XX la gente venía a llenar
garrafas de agua porque esta provenía del manan-

Fachada principal

Porche florido y estanque en pleno mes de junio. (Foto J.P.T.F.)

7

Informatiu de l’Associació de Veïns i Amics del Putxet

número 56, gener de 2019

El nostre barri
El Parc del Putxet segons l’Elvira
Farreras
Les serres de Collserola, que varen sofrir una gran
poda, imposada per les necessitats de supervivència dels ciutadans, foren repoblades d’arbres. El
Putxet, com que estava destinat a ésser un parc
públic i un emplaçament per a una estació meteorològica, no obtingué aquesta sort. Algú va intentar
explotar una pedrera i va anar esmussant la muntanyeta fins que les autoritats es varen adonar que
allò no podia ésser i van aturaren les extraccions de
pedra. Sort, ja que, si no, ja no quedaria res del turó.

l’Ajuntament perquè hi fos construït un parc públic.

Gairebé trenta anys després d’acabada la guerra
començaren les obres per posar en pràctica els projectes de parc públic que feia tants anys que dormien. Es veieren unes màquines excavadores que
grataven la terra i canviaren completament la fisonomia del turó, obrint camins i canviant les pedres
de lloc. Una de les feines d’aquelles baluernes tan
sorolloses fou escapçar el cim del turó, on encara,
mig enrunat, resistia el pas del temps el vell mirador que havien construït els antics propietaris, els
hereus dels quals foren els qui cediren la finca a

Els pins desapareguts i que abans de la guerra xiulaven alegrement en bufar la marinada i que quan el
vent era molt fort semblava que udolessin, fent fins
i tot basarda, han estat substituïts per unes plantes
de rocalla i arbustos que creixen de pressa. Projectaren molts camins i sobretot moltes escales, segurament perquè els vellets i les mares que porten les
criatures a coll caminin i facin força exercici i es cansin en lloc de descansar. D’arbres, no n’hi han posat
gaires; no sé a quina ombra es redossarà la gent
que arribi a seure en un banc ni on aniran a ajo-
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car-se els ocells que són foragitats dels jardins que
desapareixen per donar pas a les cases de pisos. Al
cim del Putxet s’ha instal·lat la promesa estació meteorològica, que ens fa saber els graus d’humitat relativa que té la ciutat, les temperatures, la quantitat
d’aigua de pluja recollida, etc., actualment tancada.
Gran cosa és dotar els ciutadans amb parcs-pulmó
que puguin substituir els espais verds engolits per
urbanitzadores i promotores. Llàstima que en el cas
del Parc del Putxet els seus accessos estiguin situats en carrers estrets, que quan ha estat el moment
d’eixamplar-los no s’han eixamplat, amb voreres
encara més estretes, on a cada instant els embussos de vehicles estronquen el trànsit i els pobres
vianants van sempre amb l’ai al cor, tement que algun cotxe no s’enfili sobre la vorera i els enviï a la
quinta forca, a l’altre barri o amb bona sort al dispensari... Els qui volen anar-hi motoritzats no són
pas més afortunats, ja que no s’ha previst el més
petit aparcament per deixar l’automòbil i tampoc no
hi ha espais a l’entrada del parc on poder fer la maniobra corresponent per fer la volta amb un mínim
de tranquil·litat i tornar a casa. Els nostres avis, en
bastir el Parc de la Ciutadella, foren més previsors i
menys gasius, ja que, sense tenir la menor idea que
els vehicles motoritzats envairien tota la vila, varen
preveure molt lloc perquè els cotxes de cavalls poguessin estacionar-se i avui ho facin els automòbils,
camions, etc.

Amb el pas del temps, el Parc del Putxet ha millorat;
la naturalesa, en fer créixer els arbres i les plantes,
ha fet que fos més acollidor. Fins i tot es pensa ampliar amb els terrenys que es varen expropiar per
evitar la construcció de l’hospital que volien edificar
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les colònies estrangeres de Barcelona i els de la finca que fou propietat d’Eduard Cros. Alguna volta el
parc surt anunciat a la premsa diària entre els llocs
a visitar de la nostra ciutat.

Elvira Farreras i Valentí.
Memòries d’un paradís perdut.
Edicions La Campana, 5a edició, Barcelona, 1999,
p. 172-174.

NOTA:
L’ampliació del Parc del Putxet per la banda de Manacor s’inaugurà el 19 de març de 2011 (Putxet
Actiu abril 2011). L’Associació de Veïns i Amics del
Putxet va tornar a demanar -de forma oficial- que
els jardins del carrer Manacor portessin el nom
de l’Elvira Farreras (Putxet Actiu setembre 2012) i
l’Ajuntament acceptà la nostra petició (Putxet Actiu abril 2013). El diumenge 1 de juny de 2013
va tenir lloc l’acte de denominació dels Jardins
d’Elvira Farreras Valentí (Putxet Actiu setembre
2013). Justament en els terrenys on es volia construir l’hospital de les colònies estrangeres i la finca
d’Eduard Cros, amb l’oposició dels veïns que guanyaren el plet (entrevista a Joaquima Trias, Putxet
Actiu abril 2014). Malauradament l’Elvira no va
poder veure realitat el seu desig però els veïns hem
contribuït a honorar-la amb aquesta denominació
dels jardins.
Antoni Garcia Gabarra.
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El nostre barri
A Jordi Victoriano,
No és fàcil escriure sobre
una persona que ens ha
deixat, i menys si és sobre
en Jordi Victoriano.
Un gran company, que va
ser membre destacat de
l’Associació de Veïns i Amics
del Putxet.
Destacat per la seva implicació, per la seva actitud, sempre disposat, va ser motor en las Festes
Majors del Putxet, entre moltes més coses, era un
manetes i sempre fent el temps més agradable,
explicant acudits.
Un cop va fer un pas a la dreta, en l’Associació, va
ser motor vital per al Club de Petanca del Putxet i
de la Penya del Dòmino en l’Espai Putxet.
Gràcies per la teva amistat, per la teva participació,
per la teva entrega, per tot el que ens vas ensenyar
i pel que vas fer, sempre amb l’ànim de millorar la
qualitat humana d’aquest barri del Putxet.
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Millores al carrer Marmellà / Roca i Batlle
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Carrer Ballester
Aquest darrer trimestre ha sigut una mica mogut
al carrer Ballester, on els veïns han exposat les seves demandes per pacificar el seu carrer en diversos
mitjans de comunicació i, potser, s’ha explicat, s’ha
donat a entendre, per interès o error, que l’Associació estava en contra de millorar el carrer Ballester.
NO ÉS CERT, no estem en contra d’una millora al
carrer Ballester, d’una millora per al Barri del Putxet. El que diem és que no estem d’acord en l’única
mesura proposada pel portaveu Sr. Peter, que és invertir el trànsit en el carrer Ballester, entre l’Av. Rep.
Argentina i Ferran Puig, com a mínim, això si no es
pot invertir tot el carrer. Potser aquesta resolució beneficia una parcel·la, un limitat nombre de veïns/es,
perjudicant un nombre elevant del veïnat del Barri.
L’Ajuntament ha demostrat amb mitjans tècnics
que el 40% del trànsit del carrer Ballester és trànsit
de veïns/es del Barri, gent que hi viu, que va a les
seves llars, que hi té el treball, que estudia, que ve
a estar amb la seva família, a cuidar-los, a fer gestions, etc. És gent del Barri, que va al Barri, i la
inversió del sentit de carrer no és l’única solució de
millora, que comporta traslladar el problema a altres carrers, i a complicar l’entrada i la sortida dels
veïns del Barri.
No es solució taponar la sortida de Ballester a Mitre
amb pilones i dirigint el trànsit cap a Berna, que
segurament provocaria taponament, grans embussos, cosa que ara no passa.
Nosaltres fa temps que estem treballant per les millores del Barri, no és ARA que ens hi hem posat a
treballar, fa temps que l’Ajuntament sap de les nos-
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tres demandes, i ens cansem d’escoltar que NO HI
HA PRESUPOST, i les millores al Barri són minses,
lentes. Però n’ hi ha. En el cas de Ballester hem presentat propostes a l’Ajuntament, que la Plataforma
també ha fet seves, que creiem milloria la situació
del carrer Ballester i del Barri Putxet.
Aquesta proposta, primer que tot, per portar-la
endavant, passa per fer una enquesta als veïns/es
residents a Ballester per decidir si es vol o no es vol
conservar l’aparcament al carrer. Si és que SÍ limitaria l’actuació, si és que NO proposem, entre altres
mesures que ens podeu fer arribar:
Carrer d’un sol carril de circulació.
Prescindir dels aparcaments, lamentable, però necessari per portar a terme aquesta reforma.
Eixamplar les voreres, amb nova il·luminació, amb
vegetació, amb mobiliari urbà.
Alçament de la calçada en l’entrada, en la sortida,
en les cruïlles.
Limitació de velocitat a 30.
Limitació de circulació, pas de de camions, de camionetes de cert pes i alçada.
Alçament en plataforma única a l’entorn de la Casa
Tosquella.
En aquesta proposta conservaríem l’actual Pla de
Mobilitat del Barri, que després de molts estudis,
s`ha aconseguit un equilibri a l’hora d’entrar i sortir
del Barri el nostre veïnat.
Ens agradaria rebre suggeriments del veïnat , a més
idees més millores a portar a terme.
Cordialment,
Francesc Ribera
President, Associació de veins i amics del Putxet

Bústia de veïns
Seguretat al Barri

Manca de civisme

Bon dia,
Us escric perquè estic molt preocupada per la seguretat
en el barri. Avui dia s’ha tornat normal que et robin la
moto al carrer.
M’agradaria saber si es podria crear algún moviment
ciutadà per reclamar a les autoritats mesures per reduir
el nombre de robatoris.
Fa poc em van robar la moto al carrer Bertran, no sóc
l’única a qui li han robat al barri.
Creieu que es pot fer alguna cosa? Proposar alguna mesura? Com implementar algún tipus de argolla de metall
als parkings de moto per poder lligar la moto?
M’agradaria saber si és un tema important per a l’Asso-

Hola,
Gràcies per la bona feina que feu!
Sempre llegeixo amb interès la vostra revista del nostre
estimat barri.
I volia aprofitar aquest mail per fer unes preguntes:
1) Tinc detectat molt incivisme per part de cotxes que
aparquen sobre la placeta que es forma al final del carrer
Suïssa/Roma.
2) També hi ha molt incivisme per part dels propietaris
de gossos que els passegen pel carrer Suïssa i els deixen
defecar a la vorera. Saps si aquest problema es resoldrà?
3) Malgrat que les obres del carrer Lucà i el carrer Mare
de Déu del Carmel han millorat moltes coses als dos carrers, no penseu que les jardineres actuals fan molt brut

ciació.
Moltes gràcies,
Elisabet Batlle Comas

i s’acumula molta brutícia al seu voltant?
Salutacions,
David
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Zones d’usos compartits en franges horàries
Conjuntament amb les noves àrees d’esbarjo, l’Ordenança introdueix un concepte addicional que s’ha
definit com a zones d’usos compartits en franges horàries.
Aquestes zones determinen en quines vies i espais, i en quins horaris, els gossos podran anar sense
lligar, i tutelen el que ha passat des de sempre de manera espontània.
Es dotarà aquestes zones amb un catàleg d’elements comuns i senyalística, i la posada en marxa
anirà acompanyada d’una acció informativa per fomentar la bona convivència i l’ús cívic dels espais.
Alhora, els conductors o propietaris dels gossos hauran d’haver obtingut el Carnet de Tinença Cívica Responsable.
L’Ajuntament està treballant per definir el model més adient per implantar aquestes zones a la ciutat.
Els criteris que els districtes han tingut en consideració a l’hora de definir aquestes noves zones d’usos
compartits en franges horàries són:
- No plantejar aquestes zones dins dels parcs urbans, ja que l’Ordenança de medi ambient prohibeix
que els gossos vagin deslligats dins dels parcs (llevat de les zones reservades per a gossos).
- Establir uns horaris homogenis i de compresió fàcil per a les persones usuàries i la resta de la
ciutadania.
- L’ús d’aquestes zones no serà extensible als gossos potencialment perillosos, que sempre hauran
d’anar lligats i amb morrió, per requeriment legal.
Les zones d’usos compartits en franges horàries estaran senyalitzades degudament i disposaran dels
elements necessaris per fer-ne un manteniment correcte (papereres, il·luminació y senyalització adients).
Actualment, set dels deu districtes ja tenen una proposta definitiva dels emplaçaments.
Cal tenir en compte que la finalitat d’aquestes zones és diferent de la de les àrees d’esbarjo, ja que
en aquest cas es tracta de facilitar que el gos camini sense lligar i convisqui amb les persones i altres
gossos, i no el fet que corri o tingui espais de divertiment.
Aquesta observació enllaça amb la justificació de l’acompanyament del Carnet de Tinença Cívica Responsable per poder portar el gos deslligat en aquests espais.

Carnet de Tinença Cívica Responsable
El Carnet de Tinença Cívica Responsable s’obtindrà mitjançant una declaració responsable, prèvia
a l’assoliment d’un mòdul formatiu sobre l’Ordenança de protecció, tinença i venda d’animals, que
garanteixi el coneixement i el compromís del seu compliment, especialment el que està vinculat a la
tinença responsable i a les condicions perquè els animals puguin anar sense lligar.
El bé jurídic que vol protegir l’Ordenança és precisament l’animal i aquest és l’objectiu últim del carnet.
Properament es podrà fer presencialment a les Oficines d’Atenció al Ciutadà i també mitjançant el Portal de Tràmits de l’Ajuntament, com tots els tràmits vinculats a la tinença d’animals (censos, llicències
de gossos potencialment perillosos, etc.).
Serè un tràmit gratuït i amb continuïtat en el temps. Alhora, serà obligatori el cens de l’animal per accedir-hi i, per tant, que sigui un gos identificat degudament. Així mateix, l’objectiu del mòdul formatiu
servirà.
El règim de sancions serà el comú de l’Ordenança, especialment pel que fa a la conducció dels animals i al respecte de la bona convivència.
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