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LA RUBINA – CASTELLÓ D’EMPÚRIES 

 
 

 
 
 

 

La platja de La Rubina té una extensió de gairebé 2 km i està ubicada dins el parc natural dels 

aiguamolls de l’Empordà. És un espai sense edificacions i poc freqüentat. El límit nord és un 

espigó d'entrada als canals. 

 

Platja de gossos 
de  “la Rubina” 
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L’ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La platja de gossos de l’Escala està situada a l'inici del passeig d’Empúries, a la primera platja. 

Ocupa l’extrem sud de la platja just a la desembocadura del Rec del Molí. És un espai poc 

freqüentat per banyistes per l’abocament d’aigües del Rec del Molí.  Està separada de la resta 

de la platja per una 

tanca. 

 

 

Platja de 

gossos de 

l’Escala 
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PLATJA DE LLEVANT – BARCELONA 
 
Enllaç: 
http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-
platges 
 

 
 
Text extret de www.lameva.barcelona.cat referida a la platja de gossos de Llevant. 
 

Àrea d'accés per a ciutadans amb gossos a la Platja de Llevant 
L’Ajuntament de Barcelona mantindrà, aquest estiu, l’àrea delimitada per a gossos a 

la platja de Llevant, durant la temporada alta de bany, de l’1 de juny al 25 de 

setembre. S’incorporen millores com l’increment de la neteja dels accessos, s’amplien 

les funcions dels informadors i es reforcen les accions de sensibilització. 

Aquesta decisió està avalada per les conclusions positives facilitades per tots els 

agents implicats: l’Agència de Salut Pública de Barcelona (ASPB), Solucions Integrals 

per als Residus, SA (SIRESA), els departaments de Gestió i Protecció dels Animals, 

del Cicle de l’Aigua, de Neteja i Gestió de Residus, i pels resultats de l’Enquesta 

d’ocupació i de satisfacció de les platges de Barcelona que es va fer el 2016, en la 

qual els mateixos usuaris de la platja de Llevant han donat una nota de 7,7 punts a la 

iniciativa. 

L’Ajuntament de Barcelona ha escoltat les opinions de l’equip tècnic, la Guàrdia 

Urbana, els veïns de Diagonal Mar i les entitats del Consell Municipal de Convivència, 

Defensa i Protecció dels Animals per fer una valoració conjunta de l’experiència, i ha 

arribat a la conclusió que es mantingui l’espai incorporant millores amb l’objectiu de fer 

un espai de lleure i gaudi dels gossos que sigui una mostra de bona convivència.  

 

 

http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-platges
http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-platges
http://www.lameva.barcelona.cat/
http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/platja-de-llevant
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Millores per a la temporada 2017 
L’Ajuntament de Barcelona, després d’escoltar les aportacions ciutadanes i els equips 

tècnics i amb l’experiència de la temporada anterior, ha decidit incorporar les millores 

següents:  

En el mobiliari urbà 

- La font de beure o abeurador estarà adaptat a tot tipus de gossos (grans i petits),  

- L’aigua de la dutxa per a gossos sortirà amb més pressió, en lloc de vaporitzada com 

ho feia l’any passat,  

- En els urinaris urbandogs, s’ha substituït la base metàl·lica per una base plàstica 

filtrant per reduir la temperatura de la superfície. 

Per accedir còmodament a l’espai, es manté la passera existent que arriba fins a la 

porta d’accés de l’àrea de gossos que està degudament senyalitzada a l’entrada i a la 

rampa d’accés a l’espai. 

Servei d’informació als usuaris 

El servei d’informació està integrat per dos informadors ambientals durant tota la 

setmana, amb horari de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 hores, i dissabte i 

diumenge, de 10.30 a 19.00 hores. Les tasques que duen a terme són funcions de 

control d’accessos (només hi poden accedir els gossos identificats amb microxip), de 

repartiment de bosses de recollida d’excrements i d’informació ambiental als usuaris. 

L’equip d’informadors vetlla pel control d’accés a la platja i la limitació del nombre de 

gossos i usuaris com a garantia del bon funcionament de l’espai. 

Com a millora d’aquest any, els informadors estan també als accessos de la platja 

perquè els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert per la passera fins a 

l’entrada de l’espai.  

Paral·lelament, es reforça amb una campanya de conscienciació als usuaris sobre les 

obligacions amb les seves mascotes, sobre el comportament dins de l’àrea de gossos i 

de respecte envers la resta de la ciutadania. Es lliurarà un fulletó informatiu que inclou 

la normativa d’ús de l’espai, la normativa específica per a gossos potencialment 

perillosos i uns consells de bones pràctiques.  

D’altra banda, s’ha incorporat el relat de sensibilització sobre mesures higièniques i 

obligacions dels propietaris dels animals a diverses activitats organitzades pel Centre 

de la Platja en la seva programació per a la temporada 2017. Aquest equipament 

d’educació ambiental, situat als porxos de la platja del Somorrostro, inclou aquests 

missatges de conscienciació sobre el comportament dels gossos a la platja, tant a les 

activitats per a grups específics com a les activitats adreçades a tots els públics, com 

són “Passeig ambiental a la vora del mar” o “Gimcana de les platges i la biodiversitat”. 

Operatiu de neteja 

L’espai disposa d’un servei de neteja específic amb una brigada d’un operari en torn 

de mati i tarda tota la setmana, a fi de mantenir els espais adjacents als accessos i el 

mateix espai net, així com per fer un garbellat manual de la sorra. A més, se segueix 

mantenint el garbellat mecànic diari mitjançant un tractor.  
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Com a millora d’aquest any, s’incrementa la neteja dels accessos que utilitzen els 

usuaris per accedir a l’àrea de gossos per garantir les màximes condicions d’higiene a 

tota l’àrea i els voltants. També es reforça la neteja de la part del barri adjacent a la 

platja de Llevant, per donar resposta a la petició feta pel veïnat.  

Servei de vigilància de la salut 

L’espai habilitat disposa d’un servei de vigilància de la qualitat de l’aigua, tal com 

estableix la Directiva 200/7/CE i un d’específic de la qualitat de la sorra.  

Recordem que a la resta d'espais del litoral de Barcelona segueix vigent la 

prohibició d’accedir-hi amb gossos durant la temporada de banys, a excepció 

dels gossos d'assistència que poden accedir-hi sempre. 

Calendari 
L’àrea delimitada per a gossos a la platja de Llevant estarà oberta 
durant la temporada alta de bany, de l’1 de juny al 25 de setembre 
de 2017. 
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ASPECTES EN COMÚ DELS TRES EXEMPLES 
 
Les platges de la Rubina i de l'Escala, juntament amb la dels Griells, són les tres úniques platges 
especificades per a gossos de la Costa Brava. 
 
La platja de Llevant, a Barcelona, és un bon exemple de platja de gossos amb tots els serveis 
que un equipament d’aquest tipus precisa per tal que els usuaris en puguin gaudir en 
companyia de les seves mascotes. 
 
 
Els tres exemples exposats representen models completament diferents: 

- La Rubina:  Situada en un extrem d'una gran platja dins un parc natural en una zona 
pràcticament buida. 

- L’Escala: Entorn amb molta concurrència a les platges en una població turística. 
- Platja de Llevant:  Platja de gran ciutat. 

 
 
Tenen en comú alguns aspectes: 

- La platja de gossos està molt delimitada de la resta de la platja.  
- Estan totes en un extrem de la platja, ja sigui limitant amb un canal, rec, o espigó. 
- Mai estan en un lloc de pas, de manera que ningú té necessitat de passar per davant 

de la platja de gossos. 
- No s’ha de passar per la resta de la platja per accedir-hi. 
- Per la ubicació i les barreres que limiten les platges de gossos, aquests no accedeixen 

en cap cas a la resta de la platja.  
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 

 
L’ESPAI ES NECESSITA PER A LES PERSONES 
 

 

Els Griells ha perdut quasi tota la platja en tot 

el llarg del passeig. La quantiosa aportació de 

sorra de l’estiu 2016 se la va endur el  mar. 

L’estiu 2017 no hi ha hagut aportació de sorra. 

Les aportacions en propers estius si se’n fan 

s’albiren força inútils. Malauradament es 

preveu que no tornarà a haver-hi platja mentre 

no s’executi una solució definitiva. 

 

 

Al no haver-hi platja en tot el front de mar dels Griells, els banyistes ocupen les dues bandes, a 

nord i sud. 

Als Griells hi ha uns 1.400 habitatges, això significa que en plena temporada hi estiuegen unes 

5.000 persones, a les quals s’han d’afegir els visitants esporàdics. 

La manca de platja en tot el front de mar i la important quantitat d’estiuejants i visitants 

provoca una massificació a la banda sud dels Griells, agreujada per la ubicació de platja de 

gossos. Per tant, un espai massa reduït pel volum potencial d'usuaris. 
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 
 
ESTÀ EN UN LLOC DE PAS 
 

 

La platja de gossos dels Griells està en 

una zona molt freqüentada.   

Hi ha platja a banda i banda, un fet 

excepcional que la diferencia de la resta 

de platges de gossos. 

Ambdós paràgrafs anteriors ens 

permeten assegurar que la platja de 

gossos dels Griells està en un  espai 

públic de pas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La passejada passant pels Griells i arribant a la Gola del Ter és un recorregut clàssic que cada 
dia fan moltes persones. Malauradament han de passar sí o sí  per davant de la platja de 
gossos i es troben molts gossos deslligats. Fins i tot gossos de races perilloses... 
 
Cal remarcar que hi ha persones que, per haver tingut males experiències o per altres raons, 
tenen por als gossos. Aquestes persones, o bé passen un mal moment al travessar aquest lloc, 
o bé no poden fer la passejada fins a la Gola. 
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 
 
GOSSOS DESLLIGATS 
 
Enllaç: 
http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/06/10/platja-gossos-lestartit-tindra-
600/787893.html 
 
Text extret d’aquest enllaç:  Diari de Girona. 13.06.2016 
 
L'Ajuntament delimitarà la zona amb estaques unides per cordes i instal·larà 

senyalització informativa sobre l'ús d´aquest espai: els gossos hauran d'anar 

lligats, no podran sortir fora i els seus propietaris hauran de recollir les 

deposicions. En cas que es detectin infraccions de la normativa, se sancionarà 

d'acord amb l'ordenança municipal. 

 

 

 

Està convenientment 

senyalitzat que els gossos 

han d’anar lligats. 

 

 

 

 

 
 

 
Els gossos que van lligats són una excepció. L'incompliment d’aquesta norma és habitual.  
 
 

http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/06/10/platja-gossos-lestartit-tindra-600/787893.html
http://www.diaridegirona.cat/baix-emporda/2016/06/10/platja-gossos-lestartit-tindra-600/787893.html
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 
 
L’ACCÉS PER LA PRÒPIA PLATJA. 
 

 

 

 

 

Hi ha usuaris que accedeixen a la platja de gossos per l’accés des de la Pletera. Però molts, tots 

els que accedeixen a peu  des del passeig, ho fan seguint l'itinerari senyalitzat. 

La senyalització indica que l'itinerari per accedir a la platja de gossos és per la platja.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerari senyalitzat per accedir a la platja de gossos passant per la platja. 
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 

 
DEFICIENT DELIMITACIÓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La platja de gossos està delimitada solament per estaques unides per cordes. Els gossos, 
habitualment deslligats,  lògicament no respecten aquesta delimitació i accedeixen a la resta 
de la platja. En especial a primeres hores del matí i al capvespre, quan la platja és poc 
freqüentada per banyistes, els gossos ocupen indistintament la platja de gossos i la resta de la 
platja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vora l’aigua i en no haver-hi ni tan sols la corda en els darrers metres, els gossos corren 
enjogassats excedint habitualment els límits de la platja de gossos a banda i banda. 
 

En aquest punt s’acaba la 

corda a banda i banda 

que delimita  la platja de 

gossos. Fins a l’aigua hi 

ha uns 8 metres sense 

cap delimitació. 
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 
 
MANCA D'INFORMACIÓ I DE VIGILÀNCIA 
 

No existeix cap  servei d'informació ni de vigilància específics per a la platja de gossos.  

L’únic servei informatiu i de vigilància no específic són els agents cívics, que recorren en parella 

tot el front de mar, des del port fins més enllà de la platja de gossos. En conseqüència la seva 

presència  a l’àrea de la platja de gossos és escassa, i a més no tenen capacitat sancionadora. 

 

Per l’elevat nombre d'usuaris de la platja de gossos i per la massificació de la platja, podem 

prendre com a model per als Griells, la platja de Llevant de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Text extret del enllaç:  http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-

platges/animals-domestics-les-platges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PLATJA DE LLEVANT DE BARCELONA 

Servei d’informació als usuaris 

El servei d’informació està integrat per dos informadors ambientals durant tota la setmana, 

amb horari de dilluns a divendres de 9.00 a 19.00 hores, i dissabte i diumenge, de 10.30 a 

19.00 hores. Les tasques que duen a terme són funcions de control d’accessos (només hi 

poden accedir els gossos identificats amb microxip), de repartiment de bosses de recollida 

d’excrements i d’informació ambiental als usuaris. L’equip d’informadors vetlla pel control 

d’accés a la platja i la limitació del nombre de gossos i usuaris com a garantia del bon 

funcionament de l’espai. 

Com a millora d’aquest any, els informadors estan també als accessos de la platja perquè 

els usuaris amb gossos segueixin el traçat establert per la passera fins a l’entrada de 

l’espai.  

 

http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-platges
http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-platges
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 

 
HIGIENE I SANITAT 

 

Els gossos sovintegen la platja fora dels límits de la platja de gossos: 
- Per accedir-hi. 
- Per la deficient delimitació. 
- Per la manca d'informació i vigilància. 
- Per excedir la delimitació en horari de poca concurrència. 

 
 
Això provoca un important problema higiènic i sanitari. 

- Els gossos fan les seves deposicions que els propietaris normalment recullen. Però a la 
sorra fàcilment hi poden quedar més o menys restes segons la textura de les mateixes. 

- Els orins dels gossos mai es recullen i queden tots a la sorra. 
 

 

Nens jugant a la sorra en el 

tram entre el passeig i la 

platja de gossos. Aquest 

espai està sovint 

freqüentat per gossos tot i 

estar fora de la delimitació 

de la platja de gossos. 

 

 

 

 

És molt freqüent veure gossos a 

les dutxes, motivat per la manca 

d’aquest servei dins  de la platja 

de gossos. A més de no estar 

permès, per arribar-hi han de 

passar per  la platja dels 

banyistes. 
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 
 
INCOMPLIMENT DE LES ORDENANCES MUNICIPALS 
 
 
AJUNTAMENT DE TORROELLA DE MONTGRÍ.  ORDENANÇA SOBRE LA PROTECCIÓ, LA TINENÇA 

RESPONSABLE I LA SALUT AMBIENTAL DELS ANIMALS. 

Enllaços: 
http://www.torroella-estartit.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments-

municipals.html?start=10 

http://cido.diba.cat/normativa_local/362968/ordenanca-sobre-la-proteccio-la-tinenca-

responsable-i-salut-ambiental-dels-animals-ajuntament-de-torroella-de-

montgri?utm_source=cido&utm_medium=web&utm_campaign=PTAOC 

Article 24. Normes de conducció 

 1. A les vies i/o espais públics, tot incloent també les parts comunes dels immobles col·lectius, 

els transports públics i els llocs i espais d’ús públic en general, els animals han d’anar  

acompanyats i conduïts per persones que puguin respondre del comportament de l’animal, 

proveïts de corretja o cadena i collar o qualsevol altre mètode de subjecció que no provoqui 

dany físic ni lesions a l’animal, adient a l’espècie i raça.  

Els animals de companyia han de dur la placa identificadora, o qualsevol altre mitjà 

d’identificació, adaptat al collar amb la identificació pròpia de l’animal que permeti la 

identificació del propietari.  

Els gossos destinats a activitats ramaderes, de salvaguarda, de protecció civil, cossos i forces 

de seguretat i d’altres assimilables podran circular lliurement acompanyats i conduïts per 

persones que puguin respondre del comportament de l’animal durant la realització de 

l’activitat. La circulació dels gossos utilitzats durant l’activitat cinegètica es regirà d’acord amb 

el que estipula la legislació sectorial vigent.  

2. Els animals potencialment perillosos o de perillositat constatada han d’anar lligats i amb un 

collar amb una cadena o corretja no extensible de menys de 2 metres que no ocasioni lesions a 

l’animal, el corresponent morrió homologat i adequat a la seva raça o qualsevol altra mesura 

imposada per les autoritats competents.  

3. Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a respectar les indicacions dels rètols 

informatius col·locats en el municipi.  

Article 25. Accés dels animals a llocs de pública concurrència 

 1. És prohibida la presència d’animals a les platges, zones enjardinades, parcs, espais de joc 

infantil, i a la seva zona d’influència establerta en un radi de 5 metres a l’entorn, excepte: 

http://www.torroella-estartit.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments-municipals.html?start=10
http://www.torroella-estartit.cat/ajuntament/ordenances-i-reglaments-municipals.html?start=10
http://cido.diba.cat/normativa_local/362968/ordenanca-sobre-la-proteccio-la-tinenca-responsable-i-salut-ambiental-dels-animals-ajuntament-de-torroella-de-montgri?utm_source=cido&utm_medium=web&utm_campaign=PTAOC
http://cido.diba.cat/normativa_local/362968/ordenanca-sobre-la-proteccio-la-tinenca-responsable-i-salut-ambiental-dels-animals-ajuntament-de-torroella-de-montgri?utm_source=cido&utm_medium=web&utm_campaign=PTAOC
http://cido.diba.cat/normativa_local/362968/ordenanca-sobre-la-proteccio-la-tinenca-responsable-i-salut-ambiental-dels-animals-ajuntament-de-torroella-de-montgri?utm_source=cido&utm_medium=web&utm_campaign=PTAOC
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 a) Quan hi hagi cartells que facin constar, de manera explícita, que es permetrà la 

presència d’animals en determinats punts d’aquests sectors. 

 b) Les hores i els punts que, per resolució de l’òrgan competent, es determinin.  

2. Es prohibeix rentar o efectuar altres activitats d’higiene corporal als animals a la via pública i 

als espais públics, fonts i estanys i a les lleres dels rius i que els animals beguin a les fonts 

públiques. 

Incompliments d’aquest article:  

- Els gossos no van lligats 
- La presència de gossos fora del recinte de la platja de gossos és freqüent i habitual. 
- L'itinerari marcat per accedir  a la platja de gossos és per dins la resta de la platja. 
- S’utilitzen irregularment per als gossos les dutxes de la platja. 

 

https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri/govern-obert-i-transparencia/accio-de-

govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments
https://www.seu-e.cat/web/torroellademontgri/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments
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PLATJA DE GOSSOS D’ELS GRIELLS. 
 
SERVEIS, UBICACIÓ I HIGIENE  DEFICIENTS 
 

Per tal que els usuaris  puguin gaudir de la platja de gossos amb les seves mascotes, necessiten 

uns serveis  que a la platja de gossos dels Griells són molt deficients: 

- Abeuradors per a gossos. 
- Dutxes dins el recinte per a persones i per a gossos. 
- Una tanca perimetral que impedeixi que els gossos surtin. 
- Urinaris per a gossos (urbandogs). 
- Un accés ben senyalitzat que els eviti haver d’accedir per la platja. 

 
Referent  a la ubicació es precisa un indret on poder gaudir tranquil·lament  sense  entrar en 
conflicte amb la resta d'usuaris de la platja, tal com succeeix en els exemples de la Rubina, 
l’Escala i la platja de Llevant de Barcelona.  
 

Referent a la higiene, els usuaris estenen les seves tovalloles en un espai on durant l’estiu hi 

passen molts gossos de manera continuada i que hauran fet les seves necessitats, es a dir, 

deposicions que deixen restes encara que es recullin i orins.  No hi ha servei de neteja 

específica de la platja de gossos. 

Per l’elevat nombre d'usuaris de la platja de gossos i per la massificació de la platja, podem 

prendre com a model per als Griells la platja de Llevant de Barcelona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Text extret del enllaç:  http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-

platges/animals-domestics-les-platges 

 

 

PLATJA DE LLEVANT DE BARCELONA 

Operatiu de neteja 

L’espai disposa d’un servei de neteja específic amb una brigada d’un operari en 

torn de mati i tarda tota la setmana, a fi de mantenir els espais adjacents als 

accessos i el mateix espai net, així com per fer un garbellat manual de la sorra. A 

més, se segueix mantenint el garbellat mecànic diari mitjançant un tractor.  

Com a millora d’aquest any, s’incrementa la neteja dels accessos que utilitzen els 

usuaris per accedir a l’àrea de gossos per garantir les màximes condicions 

d’higiene a tota l’àrea i els voltants. També es reforça la neteja de la part del barri 

adjacent a la platja de Llevant, per donar resposta a la petició feta pel veïnat.  

 

http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-platges
http://lameva.barcelona.cat/ca/que-pots-fer-a-bcn/banys-i-platges/animals-domestics-les-platges
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PLATJA DE GOSSOS DELS GRIELLS. 
 
INCOMPATIBILITATS I CONFLICTES 
 

Per les nombroses deficiències exposades es produeixen incompatibilitats i conflictes. 

- La platja de gossos ocupa un espai que es necessita per a les persones. 
 

- Hi ha propietaris que utilitzen per als gossos les dutxes per a persones. 
 

- Per fer una passejada cap a la Gola del Ter cal passar per davant la platja de gossos, on 
els gossos estan habitualment deslligats i on hi ha també animals descrits a les 
ordenances municipals com a perillosos. Les persones que tenen por als gossos han de 
passar un mal moment o senzillament renunciar-hi. 
 

- Els gossos van habitualment deslligats. Aquest fet, juntament amb la deficient 
delimitació amb una simple corda, provoca una freqüent invasió de la resta de la 
platja, tant a vora mar com a la sorra, provocant molèsties a la resta d'usuaris. 
 

- La presència habitual de gossos fora del recinte i el seu pas per la platja,- per accedir a 
la platja de gossos-, provoca un problema higiènic causat pels orins i les deposicions, 
que tot i ser normalment recollides pels propietaris, fàcilment deixen restes segons la 
textura de les mateixes. 

 

 

Les causes de les referides incompatibilitats i conflictes no són els gossos ni els seus 

propietaris, que en la seva majoria son persones cíviques, les causes son: 

- Alguns  propietaris incívics que degut a la manca de vigilància resten impunes davant 
les molèsties que provoquen a la resta d'usuaris. Per exemple els que banyen els seus 
gossos a les dutxes de les persones. 
 

- Les nombroses deficiències del servei de la platja de gossos, de les quals en resulten 
perjudicats en primer lloc els seus propis usuaris. S’ofereix una platja de gossos que 
resulta ser senzillament un recinte delimitat amb estaques i una corda i sense 
absolutament cap servei específic ni vigilància efectiva. 
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CONSULTA A L’ASSEMBLEA 

 
 
 
L’Associació Veïnal “Els Griells” NIF  G55250336, composada per més de 400 associats, vàrem 
celebrar la II Assemblea  General  Ordinària el passat 5 d’agost de 2017. L’Acta de la referida 
assemblea conté el següent text literal: 
 
 
“” 
Punt sisè 

Consulta als socis : Quina penseu que ha de ser la posició de l‘Associació respecte de la platja 

de gossos? 

La Sra. Núria Riera i Fusté, vocal de l’Associació exposa el tema. 

S’obre un debat  molt intens al respecte en el que no es qüestiona el fet que hi hagi una platja 

de gossos a l’Estartit, o que fins i tot sigui més gran.  

Moltes de les intervencions van en el sentit de qüestionar la seva ubicació per diferents raons: 

Que es necessita per a les persones a l'haver minvat la platja. Es parla de problemes d'higiene, 

de la delimitació amb simples cordes, de l' ús  de les dutxes destinades a persones, que està en 

un lloc de pas caminant cap a la gola del Ter, etc...  

Escoltades totes les opinions manifestades es va preguntar als socis/sòcies: 

- Creieu que des de l’associació hem de treballar per tal que la platja de gossos s'ubiqui 
en un indret més adequat? 

Resultat de la votació:  87 vots a favor i 1 en contra. 

“” 
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DEMANDA DE L’ASSOCIACIÓ 
 
 
Per tot el que s'exposa en aquest document, queda palès que el servei de la platja de gossos 
s’ha de millorar per tal que els usuaris en puguin gaudir amb les seves mascotes amb millors 
instal·lacions, millors garanties higièniques i millor servei d'informació i vigilància. Per l'ús 
intensiu  de la platja de gossos, així com de la resta de la platja, el model a seguir considerem 
que hauria de ser el de la platja de Llevant de Barcelona. 
 
Queda igualment demostrat que l’actual ubicació  no és el lloc adient per a una platja de 
gossos.  Tot i una hipotètica  millora de les instal·lacions i dels serveis  hi ha varis condicionants 
que obligarien a un trasllat:  
 

- Als Griells s’ha perdut la platja front el passeig i per tant actualment es necessita la 
platja per a les persones. 
 

- És un cas irregular i excepcional de platja de gossos en un lloc de pas. 

 
- Els veïns dels Griells han demanat en assemblea per molt amplia majoria (87 vots a 

favor i 1 en contra) el canvi d'ubicació a un indret més adequat. 

 
En compliment de l'encàrrec de l’Assemblea, demanem el canvi d'ubicació de la platja de 
gossos de l’Estartit a un altra indret que reuneixi millors condicions que l’actual. 
 

 
 
Associació Veïnal “Els Griells” 
 
 
 
La Junta Directiva 
 
 
 
 


