CALAFELL CIUTAT AMIGA DELS ANIMALS

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

Cada vegada és major la integració de gossos i gats en la vida dels humans, fet que explica
que en els últims anys s’hagi produït un augment de webs com ‘Animals mascotes’, ‘Trips &
dogs’, ‘Dogvivant’, ‘Sr Gos’, ‘Dog friendly Traveler’ o ‘Home Away’, entre d’altres, que
inclouen multitud d’informació i recomanacions útils per trobar el lloc adequat per a animals
i amos viatgers.
La Fundació Affinity té la seva pròpia ‘Guia per viatjar amb animals de companyia’. Pels
amants de les rutes, el senderisme i els espais rurals, el web ‘Trips & dogs’ ofereix tot tipus
d’idees per fer esport i activitats a l’aire lliure amb gossos. ‘Dogvivant’ és una altra
plataforma de turisme campestre amb una gran oferta de cases rurals en què, a més,
s’especifica clarament quina mida de gossos està permesa en cada allotjament. ‘Home
Away’ compta amb un mapa de platges a les que es pot anar amb gos; cadascuna té les
seves pròpies normes, que s’han de consultar prèviament, com ara si han d’anar o no
lligats, si hi ha algun horari especial en el qual no puguin acompanyar els humans i fins i tot
si està permès el seu bany. A Catalunya hi ha un total de 12 platges que permeten als
gossos gaudir de la jornada acompanyats dels seus amos.
•

A Girona, La Pletera (L’Estartit) i la Rubina (Empuriabrava).

•

A Tarragona, La Platjola, Riumar (Deltebre), Bon Caponet, Cala del Cementiri
(L’Atmella de Mar) i Platja de Riera d’Alforja (Cambrils)

•

A Barcelona, Cala Vallcarca (Sitges), Llevant (Barcelona), Musclera, Picòrdia i
Cavaió (Arenys de Mar).

Cadascuna té les seves particularitats i condicions paisatgístiques que el propietari ha de
tenir en compte a l’hora de considerar quina és la més apropiada. Els gossos no necessiten
gaire, són feliços allà on estigui el seu amo, però la seva diversió, especialment la d’aquells
que adoren l’aigua, és la platja, el riu i els embassaments. Barcelona compta, a més, amb el
primer parc aquàtic per a gossos, el ‘Ressort Caní Can Jané’. Aquest espai compta amb
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diferents piscines, una d’elles exclusiva per a races petites, amb parcs, àrees de relax i fins i
tot un centre d’atenció veterinària. Aquest ressort ha estat un èxit de públic, cosa que posa
de manifest el gran interès que hi ha en aquest tipus de destinacions.
Hi ha moltes famílies que no volen separar-se dels animals de companyia quan se’n van de
viatge. Segons un estudi del portal Selectahotels.com, un 24,43% de les persones que van
buscar establiments l’any 2014 en aquesta web demanaven espais que admetessin
animals. Es tracta del segon requisit més comú per darrera dels hotels amb activitats
infantils i per davant dels allotjaments amb spa. Cal recordar que a l’estat espanyol hi ha
5.400.000 gossos censats, segons xifres aportades per l’Associació Nacional de Fabricants
d’Aliments per a Animals de Companyia. Aquestes xifres, com és lògic, tenen un impacte
important en el comportament viatger dels propietaris de gossos alhora de buscar
destinacions turístiques. Cal tenir en compte que molts propietaris prefereixen canviar la
destinació de les seves vacances abans que no pas deixar els seus animals de companyia
en una residència, atès que és un estres innecessari per a l’animal i una gran despesa
econòmica pels propietaris. Una mascota pot condicionar les vacances de la resta de la
família.
Els resultats de l’enquesta obren diverses línies de millora per tal d’adaptar l’oferta turística
a aquesta nova demanda. Els propietaris de gossos busquen informació per als seus
viatges en blogs i llocs web especialitzats en el món caní. En segon lloc, la informació
donada pels amics i coneguts també té un notable pes pels propietaris de gossos.
A dia d’avui, els propietaris de gossos opten per destinacions d’interior per davant de les
destinacions de platja degut principalment a dos grans raons: els allotjaments d’interior són
més proclius a acceptar gossos; a la muntanya solen tenir entorns més amigables que les
destinacions costaneres on, a més, encara són poques les platges que accepten l’entrada
de gossos.
De fet, els allotjaments en entorns rurals són els preferits pels propietaris de gossos, seguits
dels apartaments turístics, segons revela l’enquesta, la qual cosa pot ser motivada per la
major llibertat i flexibilitat que ofereixen a l’hora de contractar.
L’enquesta també mostra que la majoria dels propietaris de gossos optarien per
destinacions o allotjaments que comptessin amb un segell o sistema de qualitat per al
turisme Pet Friendly, enfront d’un altre que no ho tingués. I això és així perquè encara tenen
dificultats per trobar allotjaments que admetin gossos o que n’especifiquin clarament les
condicions.
En aquest sentit, entre els aspectes més valorats d’un allotjament, els propietaris de gossos
destaquen en primer lloc la possibilitat de poder dormir amb ells dins la mateixa habitació.
També es valora molt el fet que els propietaris o empleats d’allotjaments siguin amables
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amb els gossos, així com que coneguin o tinguin informació sobre rutes, activitats i llocs als
quals anar amb els gossos. Està demostrat que el simple fet que li posin aigua al gos quan
seus en una terrassa pot condicionar una segona visita.
Catalunya té encara molt camí per recórrer davant d’altres països com Holanda, França o el
Regne Unit, on és habitual i senzill viatjar amb gossos per captar l’interès i l’atenció
d’aquest segment poblacional tan ampli. Cal recordar també que l’any passat la Unió
Europea va aprovar les noves normes per facilitar el transport de mascotes dins el territori
comunitari.
La Fundación Affinity xifra en 1.479 els allotjaments Pet Friendly catalans, incloent-hi hotels,
cases rurals i càmpings. Aquestes dades, que suposen un 29% del total d’establiments,
confirmen la forta presència d’aquesta filosofia Pet Friendly a Catalunya.

Per tot l’exposat, la Candidatura d’Unitat Popular de Calafell proposa al Ple l’adopció dels
següents

ACORDS
PRIMER.- Declarar Calafell Ciutat Amiga dels Animals.
SEGON.- Fomentar al municipi la creació d’una xarxa d’establiments (botigues, restaurants,
hotels, etc.) Pet Friendly a on poder anar amb el gos i fomentar la seva cohesió.
TERCER.- Crear una guia turística descarregable des de la web de l’Ajuntament de Calafell
amb tots els llocs inclosos a la xarxa Pet Friendly del municipi per tal que el resident o
visitant tingui constància d’on poder anar amb el seu gos.
QUART.- Promoure i difondre arreu del municipi campanyes continuades contra el
maltractament i en favor dels animals, en especial a les escoles i a les fires o esdeveniments
de promoció turística exterior, per tal de deixar palès que Calafell és amiga dels animals i
sensible amb les seves necessitats.
CINQUÈ.- Dur a terme un estudi per a valorar la viabilitat de crear un Centre d’Acollida
d’Animals Domèstics de titularitat municipal a Calafell. Aquest Centre hauria d’aspirar al
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major grau de suficiència econòmica i a fomentar l’adopció com a mètode prioritari d’accés
dels ciutadans a compartir la vida amb animals domèstics.

Candidatura d’Unitat Popular de Calafell
Calafell, 24 de febrer de 2017
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