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El Centre d’Acollida d’animals de companyia de Barce-
lona(CAACB), i moltes associacions i protectores, serem 
els dies 22, 23 i 24 de setembre a la plaça Catalunya, per  
promoure l’adopció dels gossos i gats que tenim acollits.  

Cada dia, des de les 11 fins les 20h, us hi esperem!  Cen-
tenars de gossos i gats esperen una bona família! Veniu 
a conèixer-nos, segur que trobeu el company ideal que 
esteu buscant!! 

A més, farem activitats d’educació en positiu i cada dia 
desfilada dels animals en adopció.



Dissabte 22
11.45 h:  Taller i demostració d’Educació en positiu amb gossos 
d’assistència, a càrrec de l’entitat DISCAN 
12.30 h: Desfilada d’animals en adopció 
18 h: Desfilada d’animals en adopció
19 h: Activitat d’educació en positiu a càrrec de Fundación Affinity  

Diumenge 23
11.45 h:  Activitat d’educació en positiu a càrrec de Fundación Affinity  
12.30 h: Desfilada d’animals en adopció 
18 h: Desfilada d’animals en adopció
19 h: Taller teòric-pràctic “Com treballa un gos d’assistència”,  
a càrrec de l’entitat ITAD

Dilluns 24
11.45 h: Taller i demostració d’Educació en positiu amb gossos 
d’assistència, a càrrec de l’entitat DISCAN 
12.30 h: Desfilada d’animals en adopció 
18 h: Desfilada d’animals en adopció

CADA DIA, PINTACARES PER ALS MÉS PETITS,  
DES DE LES 12 FINS LES 14H I DES DE LES 17 FINS LES 20H!

Organitza: Ajuntament De Barcelona 
Amb el suport i la col·laboració de la Fundación Affinity 
Participen: Centre d’Acollida d’Animals de companyia de Barcelona, Associació 
d’amics i voluntaris de la gossera, Associació per a la promoció de l’adopció, 
socialització i acolliment d’animals de companyia APASAAC, Associació per a 
la Defensa dels Gossos Potencialment Perillosos, SOS Hurones, El Club de Kat, 
Associació Max, Rescat, El Cisne negro, DEGALGOS, Voluntarios Itinerantes, Galgos 
112, Gats la Roca, LIFE4PITBULLS, Grupo Ayuda a Bodegueros, APPA PUPETC, SOS 
Carlinos Pugs, 101 Vida Asociación, Asociación para la defensa de animales de 
compañía de Cornellà (ADACC), Protectora Noguera, DISCAN, ITAD, Fundación Affinity 

ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana


