
Campanya de sensibilització sobre l'orina dels gossos al carrer 

 

L'ajuntament d'Alfara del Patriarca ha posat en marxa una campanya per aconseguir 

mantenir un poble més net, concretament, per als carrers, perquè queden lliures 

d'excrements d'animals i les façanes sense orines. 

Només l'educació evitarà que un gos marque sempre la mateixa cantonada. 

L'única manera d'evitar que un gos marque sempre la mateixa cantonada o 

façana depèn de la seua educació. 

L'animal orina per instint, encara que l'amo només adopta mesures quan ho fa 

dins de casa. 

No hi ha gos que no ho faça. L'escena és d'allò més comú: mentre dura el passeig, el gos 

orina en un pal, en un fanal, en un arbre, a la façana d'una finca, en una roda, en 

qualsevol cantonada... Ho fa de manera instintiva. Aquesta és la seua manera de 

comunicar-se, de dir-li als seus iguals que aquest és el seu territori. De fet, fins que un 

gos no orina diverses vegades, en el mateix punt, no sent com a seu aquest lloc. 

Però ací no acaba la cosa. Cada vegada que un gos passa pel mateix punt, el 

marcarà. No buidarà la seua bufeta, ni falta que li fa. L'objectiu és deixar una marca 

d'olor, però aquestes marques porten de cap als que pateixen les conseqüències. 

Cóm impedir que els animals marquen sempre el mateix punt? La resposta en senzilla 

i té un sol protagonista: el seu amo. No obstant això, aquest només corregirà aquesta 

actuació (o ho intentarà) quan l'animal marque dins de casa. Si ho fa fora... Aquest és un 

altre cantar que només preocupa a qui el pateix, és a dir, l'amo de la moto, al veí que 

viu en una planta baixa, amb orina a la façana, o al botiguer que regenta un negoci que 

fa cantonada. 

Si no reeduquem l'animal, si no reconstruïm una nova conducta per a ell, és un objectiu 

molt difícil. Per molta sensibilització, sinó hi ha educació, no solucionarem el problema. 

No obstant això, que el gos assenyale, només preocupa a l'amo quan ho fa dins de casa 

seua. Aquesta és la qüestió... 

 

Dins de la campanya que l'ajuntament d'Alfara del Patriarca va dur a terme sobre, 

 

"El teu gos, la teua responsabilitat" 

 

La primera acció que s'ha dut a terme, ha estat aprovar en l'últim plenari, l'ORDENANÇA 

MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓ, BENESTAR I TINENÇA D'ANIMALS DE COMPANYIA. 



La segona acció és intentar protegir les cantonades de les cases. Ja està a 

disposició dels veïns que així ho sol·liciten, una cantonera per posar en els seus domicilis 

i que protegeixen dels orins animals. 

A més, ja s'està procedint a utilitzar en la agranadora municipal un detergent 

biològic desodoritzant, que permet controlar el desenvolupament de males olors. 

El següent pas serà el cens dels gossos, i la informació de la posada en marxa de 

l'ordenança, per corregir aquestes males costums. 

Una altra acció serà pintar amb recobriment d'alt gruix, amb alta resistència 

química i mecànica, especial per a la protecció enfront de les orines en elements 

metàl·lics urbans, com poden ser els baixos de fanals, peus de papereres, de bancs, 

fonts, gronxadors, canonades d'aigua, gas, eléctricidad, etc... evitant així que els àcids i 

alcalins que contenen els orins formen corrosió. 

Esperem que amb totes aquestes mesures, Alfara del Patriarca, quede lliure 

d'excrements, orins i males olors en la mesura del possible. 

Gràcies a tots per la vostra col·laboració! 


