
LA MERCÈ
2017

ACTIVITATS VI 
FESTA DELS ANIMALS 
DE LES FESTES DE
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• 11.00-12.30 h: “Baül de jocs”, a càrrec 

de Dekimba   

• 12.30-13.30 h: Desfilada d’animals
en adopció 

• 17.00-18.00 h: Taller “Els primers dies 
del gos a casa”, a càrrec de Ludocan 

• 18.00-19.00 h: Desfilada d’animals
en adopció 

• 19.00-19.30 h: Xerrada “No al racisme”, 
a càrrec de l’Associació per la Defensa 
dels GPP 

• 19.30-20.00 h: Taller infantil “Fem 
gossets”, a càrrec de l’Associació
per la Defensa dels GPP 

• 20.00-20.30 h: “Educar en positiu!”,   
a càrrec de Fundación Affinity

• Centre d’Acollida d’Animals de Companyia 
de Barcelona (CAACB)

• Associació d’Amics i Voluntaris de la 
Gossera de Barcelona

• Associació per a la Protecció dels GPP
• Associació de Voluntaris per la Defensa 

dels Animals de Barcelona
• Associació per a la Promoció de l’Adopció, 

Socialització i Acolliment dels Animals 
de Companyia

• Apa Pupetc 
• Cisne Negro
• SOS Hurones
• El Club de Kat
• De Gats
• Ayuda a Bodegueros 
• El Jardinet dels Gats 
• Rescat 
• SPAC (Societat Protectora 

d’Animals de Catalunya)
• DeGalgos 
• Adira 
• Galgos 112 
• ARBRA 
• Voluntarios Itinerantes

Amb el suport incondicional de Fundación 
Affinity i la col•laboració del Col•legi de 
Veterinaris, Discan, Dekimba i “Un simple pas”.
Hi participen:   

Ho organitza: 
Ajuntament de Barcelona
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• 11.30-12.30 h: “Taller de consells pràctics 
per als teus animals de companyia”, 
a càrrec del Col•legi de Veterinaris 

• 12.30-13.30 h: Desfilada d’animals 
en adopció

• 17.00-18.00 h: “Educar en positiu 
amb gossos d’assistència”, a càrrec 
d’Associació DISCAN 

El CAACB baixa a la plaça de Catalunya. Vine i 
coneixeu-nos!   Gossos i gats abandonats busquen 
una nova llar i persones voluntàries que els 
ajudin a trobar-la!  

Coneix la feina del voluntariat. És el dia ideal 
per trobar la mascota que la vostra família 
necessita!  Gossos i gats abandonats us esperen! 
Les entitats que fan voluntariat al CAACB us 
explicaran la seva feina i us assessoraran per 
fer-vos voluntaris.

• 18.00-19.00 h: Desfilada d’animals       
en adopció
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• 11.15-12.15 h: SISPOTES BUSCA LLAR      
a càrrec de l’Associació “Un simple pas” 
amb “Contes de Mantega de Llet 
de Vaca Suïssa”  

• 12.30-13.30 h: Desfilada d’animals
en adopció 

• 16.00-18.00 h: “Baül de jocs”,
a càrrec de Dekimba 

• 18.00-19.00 h: Desfilada d’animals
en adopció 

• 19.00-19.30 h: Consells pràctics per
als teus animals de companyia, a càrrec 
del Col•legi de Veterinaris 

• 19.30-20.00 h: “Educar en positiu!”, 
a càrrec de Fundación Affinity 

I, cada dia, pintacares per als 
més petits, d’11.00 a 14.00 h   
i de 17.00 a 20.00 h

MILLOR ADOPTA ,


