
Sant Just Desvern ha apostat sempre per la bona convivència entre
les persones i els animals de companyia. Per aquest motiu, a part de
les normes que han de complir les persones propietàries de gossos,
per exercir una tinença responsable i cívica (ORDENANÇA
REGULADORA DE LA PROTECCIÓ I TINENÇA D’ANIMALS), l'Ajuntament
contribueix amb serveis específics, com zones d’esbarjo on els
animals puguin córrer, jugar i fer les seves necessitats.

Actualment, Sant Just compta amb dues zones d’esbarjo. A l'interior
d’aquestes hi ha bancs, papereres per dipositar les deposicions dels
gossos i fonts dissenyades perquè els gossos puguin beure sense
dificultat, entre altres elements. Aquestes àrees estan enjardinades
amb arbustos que ornamenten l'espai i arbres que ombregen les
zones amb bancs. Al costat dels accessos hi ha rètols que informen de
la normativa que cal complir per al bon ús d’aquests.

CORRECANS I PIPICANS A SANT JUST DESVERN

Els pipicans són altres àrees per a gossos de mida més reduïda, que també estan perimetrades amb tanques. La funció d’aquestes és 
ordenar les evacuacions dels gossos a la via pública.

Correcans i pipicans necessiten d’un manteniment. Cada dia es netegen i es treuen els excrements que no han estat recollits per les
persones propietàries dels animals de companyia. Aquest treball també inclou el buidatge de les papereres, l'escombrat i
l'eliminació de qualsevol tipus de residu.

El control diari d’aquests espais destinats als gossos, permet detectar els desperfectes que sovint causen aquests animals quan
juguen, sobretot, quan furguen i fan forats al paviment, que s'arreglen amb l'aportació de sorra gruixuda, que es renova.
Per evitar les males olors i que s'aixequi pols, aquests espais es reguen de manera periòdica. D'altra banda, també es desinfecten
trimestralment amb productes innocus.

LOCALITZACIÓ CORRECANS I PIPICANS

CORRECAN PERE DOT I MARTÍNEZ (C. Hereter 51)

CORRECAN PLANA PADROSA (Parc Plana Padrosa, 
C.Til·lers)

PIPICAN PLAÇA DE LA  PAU (Walden)

PIPICAN AVDA. GENERALITAT (davant Hotel NH)

PIPICAN PARC DEL MIL·LENARI(Passatge del 
Mercat s/n).

https://santjust.net/media/uploads/salut/ordenanca_reguladora_animals.pdf

