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Popular

La pressió de moltes entitats animalistes i dels
amos dels gossos, que cada cop exigeixen fer més
activitats sense separar-se dels seus millors amics,
està provocant que cada vegada hi hagi més
espais on accepten l’entrada de gossos. Tant és
així, que des d’Animalados

Guia de
platges catalanes
on poden anar
gossos29 abril,
2021 - 10.04 am
T’agraden

[mailto:http://animalados.com/ca/inici/] hem
pogut preparar diferents propostes per passar un

les noves àrees

cap de setmana a la platja o a la muntanya amb la

per a gossos de

companyia dels gossos perquè ells no tenen

Barcelona?25

perquè quedar-se a casa! En aquestes propostes

maig, 2016 - 8.14

expliquem la manera com arribar-hi, l’allotjament

am

de diferents categories –perquè els diners no
siguin un impediment- i activitats per fer un cop
allà.

DESTí:
Torroella de Montgrí (Baix Empordà). Aquesta
ciutat, ubicada a la Costa Brava i a 45 quilòmetres
www.animalados.com/et-proposem-un-cap-de-setmana-amb-el-teu-gos-a-lestartit/

Quines són
les cinc races de
gos més
intel·ligents?20
octubre, 2020 9.53 am
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de Girona, ofereix grans atractius turístics. El
mateix municipi és molt recomanable, però
sobretot cal destacar les platges, considerades
Parc Natural i que permeten veure les Illes Medes.

COM ARRIBAR-HI:
En transport públic. En transport públic és difícil

L’Ajuntament
d’Alacant
mantindrà la
platja...21
octubre, 2016 8.31 am

arribar-hi, perquè l’estació de tren més prospera
està a Flaçà, a 13,96 quilòmetres. Des d’allà cal
agafar un taxi per anar fins a Torroella de Montgrí.
Per tornar o per moure’us per Torroella, podeu
contactar amb Taxi Àlex
[mailto:http://www.taxialex.com/wordpress/] , que
accepta gossos als seus cotxes.

Un Policia
Local de
Sentmenat
dispara tres trets
a dos gossos...6
juliol, 2021 12.24 pm

ON DORMIR:
Càmping Caravaning El Molino, és el càmping
més proper a la platja de gossos de La Griells.
Accepta animals a parcel.les d’acampada. Animals

Clam
perquè
Barcelona es
declari una

admesos als bungalows i allotjaments.

ciutat lliure de

Càmping Bungalows La Sirena, molt a prop de la

setembre, 2016 -

platja La Griells. S’hi pot anar caminant.
Càmping Castell Montgrí, accepta animals zona
d’acampada. Al centre de la Costa Brava. Situat

cetacis...17
3.41 pm
Recent

prop del poble, el càmping proporciona transport
gratuït a la platja a l’estiu.

Infozoos

Càmping Rifort, Accepta animals a parcel·les

demana el

d’acampada, El càmping té parcel·les amb

cessament de les

electricitat, aigua i desguàs per a caravanes i

interaccions

autocaravanes i una altra zona amb parcel·les

directes...14

amb connexió elèctrica, adequades per a tendes

setembre, 2021 -

Càmping Bungalows Empordà, accepta animals a
la zona d’acampada, El Càmping Empordà està
situat a l’Estartit, al centre de la Costa Brava. És un
càmping de mida petita, ambient tranquil i
familiar. La platja és de sorra fina i és a 1 km de
distància.

Hotels:
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10.02 am
La xarxa
respon i surt en
defensa del
santuari de
gossos...9
setembre, 2021 12.51 pm
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Hotel Molí de l’Escala. Molt a prop. Quatre
estrelles. Consolidat com un dels restaurants de
referència de l’Empordà, Molí de l’Escala es
converteix ara en un hotel gastronòmic, ideal per
gaudir de l’entorn i de la bona cuina. Compta amb
5 habitacions recentment rehabilitades. Pots
trucar al 972 774 727 o bé enviar un mail a
info@molidelescala.com
[mailto:info@molidelescala.com]

L’Ajuntament
d’Alcalà
d’Henares
quadruplica...8
setembre, 2021 3.43 pm
Berdeak

Hotel Ancora, Palamós. Tres estrelles. Disposa

EQUO exigeix

d’unes modernes instal·lacions i un restaurant de

mesures

selecta cuina internacional i regional. c/ Josep Pla,

preventives per

43 Platja de la Fosca Tel: 972 314 858

evitar més...6

info@hotelancora.net

setembre, 2021 -

Hotel Mas Rabiol
[mailto:%20http://masrabiol.com/] . Tres
estrelles. 972 634 296. Hotel rural. Camí de
Canapost a Peralta, 12 17113 Peratallada (Girona)
Pots trucar al telèfon mòbil: +34 619 782 105 ( Sra.
Glòria ), al fixe 972 634 296 o escriure un coreu a
info@masrabiol.com

ON MENJAR:

3.52 pm
FAADA
aconsegueix
reubicar tots els
animals del cas
de la...17 agost,
2021 - 3.11 pm
Augmenten

– Restaurant La Ceiba-Barbacoa

les sancions

Carretera De Saldet A L’armentera

la Policia a

Ventalló 608 52 64 86
– Restaurant Punta Milà
C/ La Punxa 2

interposades per
Càceres...15
agost, 2021 11.09 am
Comentaris

Montgó L’Escala

QUÈ FER:
Un banyet a la platja. L’Ajuntament de Torroella
de Montgrí va ser dels primers en destinar una
part de les seves platges al bany amb gossos. Com
que es tracta d’un Parc Natural, l’Ajuntament va
haver de fer alguns canvis a la seva proposta
inicial i ha hagut de delimitar l’espai a una zona
molt concreta de 900 metres quadrats. El
perímetre està marcat amb pals i cordes. Els
www.animalados.com/et-proposem-un-cap-de-setmana-amb-el-teu-gos-a-lestartit/

Bon dia, Em dic
Viviana, acabo de
veure aquesta
notícia,...11
agost, 2021 - 9.30
am per Viviana
És una vergonya.
Els gossos no
poden entrar a
les platges...13
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gossos, que no cal que estiguin empadronats al

juny, 2021 - 8.05

municpi, han d’anar lligats fins i tot dins del

am per Òscar

perímetre que permet el bany. Aquesta platja està

És una vergonya

just davant del càmping El Molino, entre la

que no tinguem

urbanització Els Griells i la Pletera. Des d’aquesta

més platjes on

pàgina podeu trobar altres platges on s’hi pot

anar amb...12

anar amb el gos.

juny, 2021 - 11.51

Excursions. El portal Natura Local proposa una
bonica excursió, de 8,30 km i aproximadament 2
hores i 22 minuts. Sortim de la Cala Montgó i ens
dirigirem en direcció al centre de l’Escala seguint
el traçat del GR 92. El primer lloc d’especial interès
el trobarem a davant de l’Illa Mateua a on les
vistes ens convidaran a detenir-nos i admirar el
paisatge.
Ens enfilarem muntanya amunt entre pins i zones

pm per Alba
Ostres!!!jo tenia
entès que els
gossos de raça
vivien...18
novembre, 2020 10.54 am per
Miquel
Etiquetes:

obertes, a on el garric i el romaní prenen
protagonisme, compartit a estones, amb

abandonament ada

orquídies, lliris i narcisos. Caminem per sobre dels

colau ADDA

penya-segats a la platja de Salpaig i visitarem

adopcions adopció

antics búnquers a tocar del port de la Clota

adopta AENA

Grossa.

ajuntament

A continuació resseguirem la Cala dels Riells, el

Ajuntament Barcelona

passeig de la qual està dedicat al Petit Príncep, i

Ajuntament de

caminarem a tocar de la costa, ara en un tram de

Barcelona animalados

nucli urbà.

animals animals de

Arribarem fins a la Cala de la Creu a on encara es

companyia

conserven algunes barraques de pescador. Ara les

animanaturalis aus

vistes al Cap de Creus i al Pirineu ens deixaran

barcelona barcelona

extasiats i ens acompanyaran pràcticament fins al

platja gossos cachou

final de la ruta.

catalunya cavalls caça

Passem per sobre del rec del Molí i a partir d’ara
passejarem seguint el traçat del carril bici que ens

confinament consells
coronavirus depana

portarà a recórrer les platges del Rec, el Portitxol,

faada gat gats gos

el Moll Grec i Empúries. Tot aquest tram

gossos gpp Madrid

caminarem al costat del mar, entre pins plantats i

maltractament animal

vegetació singular i pròpia de les dunes litorals.

medi ambient os

Entretinguts i acompanyats per aquest paisatge
impressionant arribarem sense adonar-nos a Sant
Martí d’Empúries i punt final de l’itinerari.
www.animalados.com/et-proposem-un-cap-de-setmana-amb-el-teu-gos-a-lestartit/

pacma protectores
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tauromàquia
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zoo de barcelona
ZOOXXI àrea

Compartir aquesta entrada

d'esbarjo per a gossos
àrees d'esbarjo
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You might also like

Gossos
i
petards

Gossos
i
petards

El districte
de SantsMontjuïc i
Udols
organitzen
tallers
sobre
tinença
responsable
de gossos

El districte
de SantsMontjuïc i
Udols
organitzen
tallers sobre
tinença
responsable
de gossos

Fundació
Affinity: “El
benestar
animal a
Espanya
està
compromès”

Fundació

Detenen
Affinity: “El un
benestar home
animal a d’Albox
per
Espanya matar el
està
gos d’un
veí amb
compromès”
una
forta
puntada
al cap

Detenen
un
home
d’Albox
per
matar el
gos d’un
veí amb
una
forta
puntada
al cap

Escapades,
plans i
vacances
amb el gos

Escapades, Corpulent,
Potencialment
plans i
Perillós i
vacances
agressiu són
amb el gos

www.animalados.com/et-proposem-un-cap-de-setmana-amb-el-teu-gos-a-lestartit/

Corpulent,
Potencialment
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